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(Henkilökohtaiset varajäsenet)

Terhi Pulli (pj.)
Karoliina Vallipuro
Eira Korpinen
Yrjö Damskägg
Erkki Puhalainen
Ilona Vehmas
Jani Tanskanen
Petri Janhunen
VIRAN PUOLESTA

Arto Viitala
Juha Venäläinen
Juha Suonperä
Jukka Helin
Arja Wirzenius

kirkkoherra (läsnäolo- ja puheoikeus)
kirkkoneuvoston edustaja (läsnäolo- ja
puheoikeus)
yhteisen srk-palvelun johtaja (läsnäolo- ja
puheoikeus, esittelijä)
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Ulla Klemettinen
Johanna Tikkanen
Heini Lekander
Ritva Parkkali
Johanna Puupponen
Petri Grönholm
Raimo Laine
Tiina Hämäläinen

lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri
oppilaitostyön pappi
diakoniatyön työalasihteeri
ma. lapsi- ja perhetyön työalasihteeri
kasvatustyön pappi
ma. nuorisotyön työalasihteeri
kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappi
toimistosihteeri

1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan
kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta ja kutsuun liitetään luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto
kokouksesta toimitetaan myös muille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 25.1.2017.
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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

TARKASTETTU:
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2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. 20 § Muut
mahdollisesti esille tulevat asiat käsitellään Lehtisaaren toiminnan
turvaaminen.

3§
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan yhteisen seurakuntapalvelun toimistossa
(Tellervonkatu 5) yleensä kokouspäivän jälkeistä päivää seuraavana
päivänä klo 12–15.30 välisenä aikana. Pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen/valitukselle tekemiselle varatun
ajan (14/30 pv), tavallisesti pöytäkirjan tarkastuspäivän jälkeisestä
ensimmäisestä kirkkoherranviraston aukiolopäivästä lähtien. Pöytäkirjan
nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja on tarkastettavissa
Kirkkoherran virastossa Tellervonkatu 5, 1. krs, perjantaina 3.2.2017 klo
13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eira Korpinen ja Jani Tanskanen.
Päätettiin, että pöytäkirja on tarkastettavissa jo torstaina 2.2.2017 klo 13.

4§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti ja YSP:n
työalojen edustajille 5 § käsittelyn ajaksi sekä Ulla Klemettiselle §§ 5-17
käsittelyn ajaksi.
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5§
Yhteisen seurakuntapalvelun toimintakertomus
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 7 §:n 4 momentin mukaan,
johtokunnan tulee käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
yhteisen seurakuntapalvelun toimintakertomus.
Toimintakertomuksen laatimisesta ovat työyksiköt saaneet kirkkoherran ja
hallintojohtajan lähettämän ohjeistuksen.
Liitteenä ovat yhteisen seurakuntapalvelun työalojen toimintakertomukset
(LIITE 1) sekä YSP:n johtajan laatima kooste (LIITE 2).
YSP:n työalojen vastuuhenkilöt on kutsuttu kokoukseen osallistumaan
keskusteluun toimintakertomuksesta.
Esitys
1. Keskustellaan toimintakertomuksista ja niiden pohjalta vuosien 2017 ja
2018 toiminnan painopisteistä.
2. Hyväksytään yhteisen seurakuntapalvelun työalakohtaiset
toimintakertomukset.
3. Hyväksytään edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi kooste yhteisen
seurakuntapalvelun toiminnasta vuodelta 2016.
Päätös

Johtokunta
1. keskusteli toimintakertomuksista ja niiden pohjalta vuosien 2017 ja
2018 toiminnan painopisteistä.
2. hyväksyi yhteisen seurakuntapalvelun työalakohtaiset
toimintakertomukset. (LIITE 1)
3. hyväksyi edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi koosteen yhteisen
seurakuntapalvelun toiminnasta vuodelta 2016. (LIITE 2)

6§
Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät 24.-25.3.2017 Oulussa
Oulussa järjestetään 24.-25.3.2017 Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät.
Tapahtuma on jatkoa aiempien vuosien vastaaville päiville Jyväskylässä ja
Seinäjoella.
Kirkkoherran hallinnoiman kehittämisrahan turvin päiville lähtee 30 henkilön
ryhmä, johon kukin alueseurakunta saa kolmen henkilön kiintiön ja yhteisille
yksiköille jää niin ikään kolmen henkilön kiintiö. Matka on kahden päivän
mittainen. Suositus on, että kiintiössä voisi olla sija työntekijälle ja
luottamushenkilölle/seurakuntalaiselle. Lähtijät saavat 24.3. lounaan ja
iltapalan ja 25.3. hotellissa aamupalan ja tapahtumassa lounaan ja
molempina päivinä on lisäksi kahvituksia. Päivärahoja ei makseta, ja
yksiköt tai lähtijät vastaavat matkakuluista omalla paikkakunnalla.
TARKASTETTU:
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Kanavatyöskentelyt järjestetään pe 24.3.2017 klo 15.30 alkaen,
kanavakuvaukset löytyvät tapahtuman verkkosivuilta. Lisätietoja löytyy
tapahtuman kotisivuilta jaetutevaat.fi
Esitys

Nimetään yhteisen seurakuntapalvelun edustaja Jaetut eväät –
jumalanpalvelustapahtumaan Ouluun 24.-25.3.2017.

Päätös

Johtokunnan jäsenet ovat estyneitä osallistumasta ko. tapahtumaan, joten
johtokunta valtuutti YSP:n johtajan nimeämään edustajan työntekijöistä.

7§
Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin
(Valmistelija: Ulla Klemettinen p. 050-3409889)

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:
19.-21.5.
19.-21.5.

TARKASTETTU:

Pipliaseura, Turku Kirkkopäivien yhteydessä
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Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Kirkkopäivien
yhteydessä
”Syvemmälle” Lähetysyhdistys Kylväjä, Raahe
”Tässä ei ole kaikki” evankeliumijuhla, Sley, Helsinki
Ilo Sanomasta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
Merimieskirkon kesäjuhlat,Oulu

Esitys

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
kansainvälisen vastuun työalasihteerille Ulla Klemettiselle 16.3.2017
mennessä. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää ehdokkaat
kesäjuhlille 5.4.2017 kokouksessaan.

Päätös

Asiasta keskusteltiin ja se merkittiin tiedoksi. Johtokunta nimeää edustajat
5.4. kokouksessaan.

8§
Nimikkosopimuksen jatkaminen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa
(Säynätsalon alueseurakunta)
(Valmistelija Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Säynätsalon alueneuvosto on kokouksessaan 2.11.2016 käsitellyt
nimikkosopimuksen jatkamista Suomen Evankelis-luterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa:
53 § Säynätsalon alueseurakunnan nimikkosopimuksen jatkaminen
(Valmistelija Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)
(Esittelijä Osmo Väätäinen, puh. 0500 545 611)
Jyväskylän seurakunta on solminut nimikkosopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Sanna Korpelan työn
tukemiseksi Kyproksella 10.12.2015 ja sopimus on solmittu 31.12.2016
saakka. Sopimus on ollut Säynätsalon alueseurakunnan vastuulla. Sannan
tukeminen on koettu mielekkäänä ja yhteisessä neuvottelussa Säynätsalon
työntekijöiden Osmo Väätäisen ja Paula Kivirannan kanssa todettiin, että
sopimusta jatkettaisiin.
Esitys:
1) Jyväskylän seurakunta jatkaa nimikkosopimusta Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Sanna
Korpelan työn tukemiseksi.
2) Sopimus solmitaan 1.1.2017-31.12.2018 väliseksi ajaksi.
3) Nimikkosopimukseen kohdennetaan Suomen
Evankelisluterilaiselle
TARKASTETTU:
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4) Kansanlähetykselle osoitetuista talousarviovaroista 9000 €.
5) Sopimuksen työtä pidetään esillä Säynätsalon
alueseurakunnassa.
Päätös

Esityksen mukaan

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Johtokunta päättää Säynätsalon alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta jatkaa nimikkosopimusta Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Sanna Korpelan työn tukemiseksi.
2) Sopimus solmitaan 1.1.2017-31.12.2018 väliseksi ajaksi.
3) Nimikkosopimukseen kohdennetaan Suomen Evankelis-luterilaiselle
Kansanlähetykselle osoitetuista talousarviovaroista 9000 €.
4) Sopimuksen työtä pidetään esillä Säynätsalon alueseurakunnassa.

Päätös

Johtokunta päätti Säynätsalon alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta jatkaa nimikkosopimusta Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Sanna Korpelan työn tukemiseksi.
2) Sopimus solmitaan 1.1.2017-31.12.2018 väliseksi ajaksi.
3) Nimikkosopimukseen kohdennetaan Suomen Evankelis-luterilaiselle
Kansanlähetykselle osoitetuista talousarviovaroista 9000 €.
4) Sopimuksen työtä pidetään esillä Säynätsalon alueseurakunnassa.

9§
Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun Ihmisoikeudet Nepalissa –nimikkokohteen muuttaminen
(Säynätsalon alueseurakunta)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9899)

Säynätsalon alueneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 7.12.2016 Suomen
Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkokohteen muuttamista:
65 §
Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun Ihmisoikeudet Nepalissa
nimikkokohteen muuttaminen (liitteet a,b,c)
(Valmistelija Ulla Klemettinen puh. 050 340 9899)
(Esittelijä Esa Jurva puh. 050 400 0014)

Jyväskylän seurakunta on solminut nimikkosopimuksen Ihmisoikeudet
Nepalissa hankeen tukemiseksi Suomen Lähetysseuran kautta vuonna
2014 ja sopimuksen summa 20 000 € on katettu Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
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Suomen Lähetysseura on ilmoittanut, että Lähetysseuran ulkomaantyön
hankesuunnittelun muutosten vuoksi seurakunnan tukema Ihmisoikeudet
Nepalissa –kokonaisuus on muuttunut.
Suomen Lähetysseura ehdottaa uusiksi kannatuskohteiksi kahta hanketta,
joissa ihmisoikeusnäkökulma jatkuu:
1) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen –hankkeessa Christian Commitment to
Building New Nepal (CCBNN) –järjestö tekee vaikuttamistyötä
paikallisseurakunnissa ja niiden kautta. Se syntyi v. 2010 uudesta näystä ja
kirkkojen halusta toimia yhteisen hyvän puolesta kansalaisyhteiskunnan
rakentamiseksi. Nepalin kristilliset kirkot ja yhteisöt ovat pitkään pitäneet
’Jumalan työnä’ vain evankeliumin julistamista. Vasta parin viimeisen
vuosikymmenen aikana kristityt ovat heränneet huomaamaan, että myös
sosiaalisen vastuun kantaminen ja heikoimmassa asemassa olevien
puolesta puhuminen ja toimiminen voivat olla ’Jumalan työtä’.
2) Yhteisöjen mielenterveystyö –hankkeen tavoitteena on edistää
mielenterveyspalveluiden ja psykososiaalisen tuen saatavuutta osana
perusterveyspalveluita Nepalin syrjäisillä alueilla ja aktivoida
mielenterveyshaasteita kohtaavia ihmisiä organisoitumaan ja edistämään
omia oikeuksiaan.
Esitys:

1) Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Ihmisoikeudet Nepalissa –
nimikkokohteen tukemisen Suomen Lähetysseuran kautta.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen
Suomen Lähetysseuran kanssa, missä tuetaan kahta hanketta
Nepalissa
- Yhteiskunnallinen vaikuttaminen –hanke 10 000 €
- Yhteisöjen mielenterveystyö –hanke 10 000 €
Sopimukseen sisältyvät varat katetaan Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
Sopimus solmitaan toistaiseksi ja hankkeiden sisältöä pidetään
esillä Säynätsalon alueseurakunnassa.

Päätös:

Säynätsalon alueseurakunnan alueneuvosto esittää
yksimielisesti Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle, että:
1) Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Ihmisoikeudet Nepalissa –
nimikko
kohteen tukemisen Suomen Lähetysseuran kautta.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen
Suomen Lähetysseuran kanssa, missä tuetaan kahta hanketta
Nepalissa
- Yhteiskunnallinen vaikuttaminen –hanke 10 000 €
- Yhteisöjen mielenterveystyö –hanke 10 000 €
Sopimukseen sisältyvät varat katetaan Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.

TARKASTETTU:
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Sopimus solmitaan toistaiseksi ja hankkeiden sisältöä pidetään
esillä Säynätsalon alueseurakunnassa.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta päättää Säynätsalon alueneuvoston
esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Ihmisoikeudet Nepalissa –
nimikkokohteen tukemisen Suomen Lähetysseuran kautta.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Suomen
Lähetysseuran kanssa, missä tuetaan kahta hanketta Nepalissa
- Yhteiskunnallinen vaikuttaminen –hanke 10 000 €
- Yhteisöjen mielenterveystyö –hanke 10 000 €
3) Sopimukseen sisältyvät varat katetaan Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
4) Sopimus solmitaan toistaiseksi
Johtokunta toteaa, että hankkeiden sisältöä pidetään esillä Säynätsalon
alueseurakunnassa.

Päätös

Johtokunta päätti Säynätsalon alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Ihmisoikeudet Nepalissa –
nimikkokohteen tukemisen Suomen Lähetysseuran kautta.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Suomen
Lähetysseuran kanssa, missä tuetaan kahta hanketta Nepalissa
- Yhteiskunnallinen vaikuttaminen –hanke 10 000 €
- Yhteisöjen mielenterveystyö –hanke 10 000 €
3) Sopimukseen sisältyvät varat katetaan Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
4) Sopimus solmitaan toistaiseksi
Johtokunta myös totesi, että hankkeiden sisältöä pidetään esillä
Säynätsalon alueseurakunnassa.

10 §
Jyväskylän seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran välisen sopimuksen sisällön uudistaminen
(Yhteinen seurakuntatyö)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9899)

Jyväskylän seurakunta on tukenut Thaimaan kirkon vanhustyön hanketta.
Suomen Lähetysseuran hankkeissa ko. hanke laajenee Kirkon
seurakuntatyön kehittämishankkeeksi, jossa seurakunnat tavoittavat
TARKASTETTU:
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ympäristöissään kaikkia ihmisryhmiä, mutta priorisoivat kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien auttamista.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta päättää, että
1) Thaimaan kirkon vanhustyön hankeen tukeminen lopetetaan.
2) Solmitaan Suomen Lähetysseuran kanssa sopimus Thaimaan kirkon
seurakuntatyön kehittämishankeen tukemiseksi. Sopimuksen
tukisummaksi siirtyy vanhustyön sopimuksen tukisumma, joka on
25000€. Sopimus solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta toteaa, että sopimuksen sisältöä pidetään esillä yhteisessä
seurakuntapalvelun toiminnassa ja Taulumäen kirkossa.

Päätös

Johtokunta päätti, että
1) Thaimaan kirkon vanhustyön hankeen tukeminen lopetetaan.
2) Solmitaan Suomen Lähetysseuran kanssa sopimus Thaimaan kirkon
seurakuntatyön kehittämishankeen tukemiseksi. Sopimuksen
tukisummaksi siirtyy vanhustyön sopimuksen tukisumma, joka on
25000€. Sopimus solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta myös totesi, että sopimuksen sisältöä pidetään esillä yhteisessä
seurakuntapalvelun toiminnassa ja Taulumäen kirkossa.

11 §
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa solmitun nimikkosopimuksen päivittäminen
(Keltinmäki)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9899)

Keltinmäen alueneuvosto on kokouksessaan 15.12.2016 käsitellyt Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa solmitun nimikkosopimuksen
päivittämistä:
77 §
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa solmitun
nimikkosopimuksen päivittäminen
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 3409 889, esittelijä Eivor Pitkänen, puh.
050 590 0265)

Jyväskylän seurakunnalla on ollut vuosina 2013-2016 Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen kanssa sopimus, millä on tuettu Arvon Survon
työtä Inkerin kirkossa ja lapsi- ja nuorisotyötä Krasnojarskissa.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA
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Sopimukseen on osoitettu 9 000 € Jyväskylän seurakunnan Suomen
Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle osoitetuista talousarviovaroista.
Sopimus on ollut Keltinmäen alueseurakunnan vastuulla.
Yhteistyö neuvotteluissa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
työntekijän Sinikka Ahvenaisen kanssa on todettu, että Arvo Survo tarvitsee
edelleen tukea, mutta Krasnojarskissa tehtävän työn tuki voitaisiin
suunnata muualle. Arvo Survolla on tällä hetkellä kahden vuoden
työsopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa.
Sinikka Ahvenainen on tarjonnut Jyväskylän seurakunnalle järjestön uutta
kenttää Myanmaria. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on
käynnistämässä Myanmarissa kirkon työntekijöiden koulutusta. Myanmar
kuuluu lähetystyön kannalta niihin maihin, joissa on hyvin vähän kristittyjä
(pääuskonto on buddhalaisuus) ja vähän myös lähetystyötä. Myanmar on
lähetysstrategisesti tärkeä alue.
Myanmarin luterilainen kirkko (perustettu v. 2000) on hyvin pieni; jäseniä
yhteensä 1750, seurakuntia 13, pappeja 14, evankelistoja 5, ja eri
puolilla maata toimivia myanmarilaisia lähetystyöntekijöitä 5. Kirkon
keskuspaikka on maan pääkaupunki Yangon.
Kirkko on lyhyen historiansa aikana kasvanut nopeasti. Kasvun edellytys on
kuitenkin Jumalan sanan selkeä julistaminen sekä ulospäin suuntautuva
työnäky. Tällaisesta työnäystä kertoo kirkon vireä orpotyö ja kasvatustyö.
Kirkko ylläpitää orpokotia Immanuel Children Home (perustettu 2007),
jossa asuu 20 orpolasta. Lisäksi kirkon ulospäin suuntautuvaan toimintaan
kuuluu 2 kasvatuskeskusta (Hope Education Center, perustettu 2009 ja
2011), joissa annetaan kouluopetusta sellaisille lapsille, joilla ei ole
mahdollisuutta muuten käydä koulua. Tässä yhteydessä annetaan myös
Raamattu- ja katekismusopetusta. Lutherin Vähäkatekismuksella on ollut
tärkeä roolinsa jo kirkon syntymävaiheessa.
Maassa on meneillään vapautumisprosessi pitkään hallinneen sotilasjuntan
alta. Maassa on edelleen rajoituksia lähetystyön kannalta, mutta
yhteistyössä Myanmarin kirkon kanssa uutta työtä ollaan käynnistämässä.
Esitys:

TARKASTETTU:

Keltinmäen alueneuvosto esittää Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että Jyväskylän
seurakunta solmii Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen kanssa nimikkosopimuksen, millä
tuetaan Inkerin kirkossa Arvo Survon työtä ja Myanmarissa
käynnistyvää kirkon työntekijöiden koulutusta tukevaa työtä.
Sopimuksen summa pysyy ennallaan, 9000 € ja sopimus
katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen Luterilaiselle
Evankeliumiyhdistykselle osoitetuista talousarvio varoista.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA
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Sopimus solmitaan vuosiksi 2017-2018. Sopimus on
Keltinmäen alueseurakunnan vastuulla.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta päättää Keltinmäen alueneuvoston
esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta solmii Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen kanssa nimikkosopimuksen, jolla tuetaan
Inkerin kirkossa Arvo Survon työtä ja Myanmarissa käynnistyvää kirkon
työntekijöiden koulutusta tukevaa työtä.
2) sopimuksen summa pysyy ennallaan, 9000 €, ja että sopimus katetaan
Jyväskylän seurakunnan Suomen Luterilaiselle
Evankeliumiyhdistykselle osoitetuista talousarviovaroista.
3) sopimus solmitaan vuosiksi 2017-2018.
Johtokunta toteaa, että Keltinmäen alueseurakunta pitää esillä tämän
nimikkosopimuksen piiriin kuuluvaa työtä.

Päätös

Johtokunta päätti Keltinmäen alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta solmii Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen kanssa nimikkosopimuksen, jolla tuetaan
Inkerin kirkossa Arvo Survon työtä ja Myanmarissa käynnistyvää kirkon
työntekijöiden koulutusta tukevaa työtä.
2) sopimuksen summa pysyy ennallaan, 9000 €, ja että sopimus katetaan
Jyväskylän seurakunnan Suomen Luterilaiselle
Evankeliumiyhdistykselle osoitetuista talousarviovaroista.
3) sopimus solmitaan vuosiksi 2017-2018.
Johtokunta myös totesi, että Keltinmäen alueseurakunta pitää esillä tämän
nimikkosopimuksen piiriin kuuluvaa työtä.

12 §
Suomen Pipliaseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päivittäminen (Keltinmäki)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9899)

Keltinmäen alueneuvosto on kokouksessaan 15.12.2016 käsitellyt Suomen
Pipliaseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päivittämistä:

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA
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78 §
Suomen Pipliaseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päivittäminen
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 3409889 esittelijä, Eivor Pitkänen, puh.
050 590 0265)
Jyväskylän seurakunnalla on ollut vuodesta 1998 Raamattu Suomen
suvulle - raamatunkäännöstyön nimikkosopimus Suomen Pipliaseuran
kanssa. Sopimuksen summa on ollut 10000 € ja se on katettu Jyväskylän
seurakunnan Suomen Pipliaseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
Yhteisessä neuvottelussa Pipliaseuran työntekijöiden Markku Kotilan ja
Martti Asikaisen kanssa on tarkasteltu Jyväskylän seurakunnan ja
Pipliaseuran välisiä sopimuksia. Pipliaseuran puolelta on todettu, että
Raamattu Suomen suvulle - hanke alkaa valmistua ja ko. sopimukseen
sidotut varat kohdentaa muualle. Suomen Pipliaseura tarjoaa Jyväskylän
seurakunnan nimikkokohteeksi vuoden 2017 alussa käynnistyvää
raamatunkäännöstyötä Namibiassa.
Pipliaseura aloittaa raamatunkäännöstyön tukemisen
Namibiassa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat 15–35-vuotiaat
ndongan ja kwanjaman kielten puhujat. Yli 80 prosenttia namibialaisista on
kristittyjä, ja noin puolet heistä on luterilaisia.
Nykyiset käännökset kwanjaman (1974-vuodelta) ja ndongan (1986vuodelta) eivät palvele nuoria. He eivät ymmärrä kieltä ja kielen kaikkia
ilmauksia. Namibian kirkot ovat pyytäneet uusia käännöksiä. Vuonna 2013
Namibiassa tehty kielentutkimus esittää myös kokonaan uusien käännösten
tekoa. Hankkeesta vastaavat Angolan ja Namibian Pipliaseurat ja kirkot
yhteistyössä Yhtyneiden Raamattuseurojen ja Seed Companyn kanssa.
Kumppaneina hankkeessa ovat Suomen Pipliaseura ja Lähetysseura.
Kääntäjien koulutus alkaa 2017 Angolassa ja molempien kielten
käännöstyöryhmät tulevat työskentelemään Pohjois-Namibiassa. Sitä
mukaan kun käännettyjä tekstejä valmistuu, niiden ymmärrettävyys
testataan nuorilla. Tekstit tulevat myös mobiililaitteille.
Raamatunkäännöstyön valmistumistavoite on 2027.
Esitys:

Keltinmäen alueneuvosto esittää Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että Jyväskylän
seurakunnan ja Suomen Pipliaseuran välinen
nimikkosopimus Raamattu Suomen suvulle- hanke
lakkautetaan 31.12.2016 ja sen tilalle solmitaan
nimikkosopimus Namibian raamatunkäännöstyöhön.
Namibian raamatunkäännöstyön sopimus solmitaan
toistaiseksi ja sopimukseen sidotaan 10 000€ Jyväskylän
seurakunnan Suomen Pipliaseuralle osoitetuista
talousarviovaroista (ko. summa vapautuu Raamattu Suomen
suvulle sopimuksesta).

TARKASTETTU:
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Keltinmäen alueseurakunta sitoutuu pitämään sopimuksen
sisältöä esillä alueseurakunnan toiminnassa.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta päättää Keltinmäen alueneuvoston
esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunnan ja Suomen Pipliaseuran välinen
nimikkosopimus Raamattu Suomen suvulle- hanke lakkautetaan
31.12.2016 ja sen tilalle solmitaan nimikkosopimus Namibian
raamatunkäännöstyöhön.
2) Namibian raamatunkäännöstyön sopimus solmitaan toistaiseksi ja
sopimukseen sidotaan 10 000€ Jyväskylän seurakunnan Suomen
Pipliaseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
3) ko. summa vapautuu Raamattu Suomen suvulle -sopimuksesta.
Johtokunta toteaa, että Keltinmäen alueseurakunta pitää esillä tämän
nimikkosopimuksen kohdetta.

Päätös

Johtokunta päätti Keltinmäen alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunnan ja Suomen Pipliaseuran välinen
nimikkosopimus Raamattu Suomen suvulle- hanke lakkautetaan
31.12.2016 ja sen tilalle solmitaan nimikkosopimus Namibian
raamatunkäännöstyöhön.
2) Namibian raamatunkäännöstyön sopimus solmitaan toistaiseksi ja
sopimukseen sidotaan 10 000€ Jyväskylän seurakunnan Suomen
Pipliaseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
3) ko. summa vapautuu Raamattu Suomen suvulle -sopimuksesta.
Johtokunta myös totesi, että Keltinmäen alueseurakunta pitää esillä tämän
nimikkosopimuksen kohdetta.

13 §
Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päivittäminen (Keltinmäki)
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 340 9899)

Keltinmäen alueneuvosto on kokouksessaan 15.12.2016 käsitellyt Suomen
Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päivittämistä:

TARKASTETTU:
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79 §
Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päivittäminen
(liitteet a,b,c)
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 340 9889, esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590
0265)

Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran
kanssa Teija ja Raimo Laineen työn tukemiseksi Senegalissa. Sopimus on
astunut voimaan 2013 ja siihen osoitetut varat 20 000 € on katettu
Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista. Sopimuksen sisältöä ovat pitäneet esillä Keltinmäen
alueseurakunta ja kokoseurakunnallisesti Taulumäen kirkolla.
Suomen Lähetysseura on ilmoittanut, että Teija ja Raimo Laine ovat
palanneet kotimaahan. He eivät lähde takaisin lähetystyöhön.
Yhteisissä neuvotteluissa Suomen Lähetysseuran (Riitta Sandbergin)
kanssa Teija ja Raimo Laineen tilalle esitetään uusia kohteita Senegalista.
Teija ja Raimo Laineen sopimuksesta vapautuvat varat 20 000 € esitetään
sijoitettavan seuraaviin kohteisiin:
1) Nimikkolähetiksi hallintotieteiden maisteri Katri Suhonen
Katri työskentelee Senegalissa maatalous- ja vesialan neuvonantajana
Foundiougnen alueen ruokaturvahankkeessa. Katrin tehtävänä on
toimia hankkeen neuvonantajana maatalouden, ekologian ja vesialan
kysymyksissä. Katri on lähtenyt Senegaliin 4.4.2016. Foundiougnen
alueen ruokaturvahanke pyrkii kohentamaan maaseutuväestön
elinolosuhteita Soumin, Mbamin ja Djilorin kunnissa Foundiougnen
alueella. Alue on köyhää ja väestön ruokaturva on uhattuna vähäisten
toimeentulomahdollisuuksien takia. Ruokaturvan haasteisiin on kolme
projektia. Yksi projekti on kestävän kehityksen tuki, missä pyritään
kohentamaan maatalouden tuottavuutta vesihuollon ja
maatalouskoulutuksen sekä koepuutarhojen avulla. Toisena projektina
huomio kohdistetaan vammaisten henkilöiden toimeentulon
kohentamiseen ja heidän oikeuksiensa toteutumisen parantumiseen.
Kolmantena projektina on ympäristökoulutus, jolla parannetaan
ympäristönsuojelua. Jätehuolto, kierrätys, ekologiset uunit, biokaasu- ja
kompostijärjestelmät osana sanitaatiota ja puutarhojen ylläpito ja
puiden istutus ovat tärkeitä toimintoja. Projekti, missä Katri Suhonen
toimii, on Senegalin luterilaisen kirkon hanke.
2) Kirkon toiminnallisen ja taloudellisen omaehtoisuuden vahvistaminen
Senegalin luterilaisessa kirkossa
Hankeen tavoitteena on, että Senegalin luterilaisen kirkon hengellinen
työ toteutuu seurakunnissa omaehtoisesti paikallisin voimavaroin maan
kulttuuria ja traditiota kunnioittaen. Kirkon musiikki- ja
jumalanpalveluselämä kehittyvät ja rikastuvat paikallisseurakuntien
TARKASTETTU:
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tarpeita ja resursseja vastaaviksi. Stipenditoiminnan kautta kirkko
vahvistaa jäseniensä ammattitaitoa ja turvaa itselleen osaavan
henkilöstön jatkossakin. Kumppanin työntekijäkoulutuksella
varmistetaan, että Senegalin Luterilaisen kirkon toiminnan
omaehtoisuus, kontekstuaalisuus ja suunnitelmallisuus vahvistuvat sen
eri työntekijäryhmien, vastuunkantajien ja nuorten jäsenten
ammattitaitoa lisäämällä. ELS:in seurakunnissa lasten kristillinen
identiteetti ja elämä Kristuksessa vahvistuvat. Lapset elävät uskoaan
todeksi, ottavat vastuuta kirkossa ikäänsä sopivalla tavalla ja osaavat
opettaa muita.
Hankkeessa mm:
- Koulutetaan kirkon keskushallintoa ja kuoronjohtajia.
- Painetaan uudistettu virsikirja.
- Kristillisen kasvatuksen materiaalin kääntäminen pulaarin, wolofin ja
ranskan kielille.
- Lapsi- ja nuorisotyön järjestetään seminaareja viisi vuosittain.
- Vierailut seurakunnissa suunnitelmien laatimiseksi ja toteuttamisen tueksi.
- Fatickin kirkon rakentaminen alkaa.
Esitys:

Keltinmäen alueneuvosto esittää Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että Jyväskylän
seurakunta
1) lakkauttaa Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun
sopimuksen Teija ja Raimo Laineen työn tukemiseksi
Senegalissa;
2) solmii uuden nimikkosopimuksen Suomen Lähetysseuran
kanssa. Uudella sopimuksella tuetaan nimikkolähetti Katri
Suhosen työtä Senegalissa ja hanketta Kirkon
toiminnallisen ja taloudellisen omaehtoisuuden
vahvistamiseksi Senegalin luterilaisessa kirkossa.
Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle
osoitetuista talousarviovaroista 15 000 € osoitetaan
nimikkolähetti Katri Suhosen työhön ja 5 000 € Suomen
Lähetysseuran hankkeeseen Kirkon toiminnallisen ja
taloudellisen omaehtoisuuden vahvistamiseen Senegalin
luterilaisessa kirkossa.
Sopimus solmitaan toistaiseksi. Sopimuksen sisältöä
pidetään esillä Keltinmäen alueseurakunnassa.

Päätös

1) Päätettiin esityksen mukaisesti.
2) Päätettiin esityksen mukaisesti.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
TARKASTETTU:
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hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta päättää Keltinmäen alueneuvoston
esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Suomen Lähetysseuran kanssa
solmitun sopimuksen Teija ja Raimo Laineen työn tukemiseksi
Senegalissa;
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Suomen
Lähetysseuran kanssa. Uudella sopimuksella tuetaan nimikkolähetti
Katri Suhosen työtä Senegalissa ja hanketta Kirkon toiminnallisen ja
taloudellisen omaehtoisuuden vahvistamiseksi Senegalin luterilaisessa
kirkossa.
3) Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista 15.000 € osoitetaan nimikkolähetti Katri Suhosen
työhön ja 5.000 € Suomen Lähetysseuran hankkeeseen Kirkon
toiminnallisen ja taloudellisen omaehtoisuuden vahvistamiseen
Senegalin luterilaisessa kirkossa.
Sopimus solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta toteaa, että tämän nimikkosopimuksen kohteita pidetään esillä
Keltinmäen alueseurakunnassa.

Päätös

Johtokunta päätti Keltinmäen alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Suomen Lähetysseuran kanssa
solmitun sopimuksen Teija ja Raimo Laineen työn tukemiseksi
Senegalissa;
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Suomen
Lähetysseuran kanssa. Uudella sopimuksella tuetaan nimikkolähetti
Katri Suhosen työtä Senegalissa ja hanketta Kirkon toiminnallisen ja
taloudellisen omaehtoisuuden vahvistamiseksi Senegalin luterilaisessa
kirkossa.
3) Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista 15.000 € osoitetaan nimikkolähetti Katri Suhosen
työhön ja 5.000 € Suomen Lähetysseuran hankkeeseen Kirkon
toiminnallisen ja taloudellisen omaehtoisuuden vahvistamiseen
Senegalin luterilaisessa kirkossa.
Sopimus solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta myös totesi, että tämän nimikkosopimuksen kohteita pidetään
esillä Keltinmäen alueseurakunnassa.
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14 §
Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen nimikkosopimusten muuttaminen (Vaajakoski)
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 340 9899)

Vaajakosken alueneuvosto on kokouksessaan 7.12.2016 Suomen
Lähetysseuran kanssa solmittujen nimikkosopimusten muuttamista:
3/94§
Vaajakosken alueseurakunnan uudet nimikkosopimukset lähetystyössä
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 521 5405
Työalasihteeri Ulla Klemettisen esittelyteksti:
--------Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen nimikkosopimusten
muuttaminen
Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkolähettisopimus Suomen
Lähetysseuran kautta Saara ja Antti Purtasen työn tukemiseksi Etiopiassa
ja Israelin kenttäsopimus. Purtasen perhettä on tuettu 20 000€ ja Israelin
kenttäsopimuksen tukisumma on ollut 22 000€ Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
Purtasen perheen työ Etiopiassa keskeytyi kesällä 2016 terveydellisistä
syistä. Yhteistyöneuvotteluissa Suomen Lähetysseuran kanssa
seurakunnan uudeksi nimikkolähetiksi esitetään Etiopiasta Hosainan
kuurojen koulun opettajaa Heidi Majuria sekä nimikkokohteeksi
uskontodialogi hanketta. Lisäksi Israelin kenttä kohdetta esitetään
muutettavaksi nimikkokohteeksi Felm- keskus lapset suojassa Pyhällä
maalla.
--------Esitys:
1) Nimikkosopimus Saara ja Antti Purtasen työn tukemiseksi Suomen
Lähetysseuran kautta lakkautetaan.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkolähettisopimuksen Heidi
Majurin työn tukemiseksi Etiopiassa. Sopimuksen summa on 20 000€ ja se
katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista.
3) Jyväskylä solmii nimikkokohdesopimuksen uskontodialogin
vahvistamiseksi hankkeeseen Etiopiaan. Nimikkokohdesopimuksen summa
on 11 000€ ja se katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
4) Israelin kenttäsopimus puretaan ja sen tilalle solmitaan
nimikkokohdesopimus -keskus lapset Pyhällä maalla sopimus ja
sopimuksen summa on 11 000 ja se katetaan Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
25.1.2017
PÖYTÄKIRJA
1.2.2017

1/2017

20 (30)

Sopimuksiin sidotut talousarviovarat ovat saman suuruiset kuin
aikaisimmissa sopimuksissa ja sopimukset solmitaan toistaiseksi. Edellä
mainittuja sopimuksia pidetään esillä Vaajakosken alueseurakunnassa.
Edellisen lisäksi on liitteenä tarkempi kuvaus Suomen Lähetysseuran
sopimuksista ja kohteista.
Esitys:

Alueneuvosto keskustelee asiasta ja hyväksyy työalasihteerin
tekemän ja neuvotteleman sopimuksen Vaajakosken
alueseurakunnan lähetystyön nimikkosopimuksiksi vietäväksi
yhteisen seurakuntapalvelun päätettäväksi

Päätös:

Alueneuvosto hyväksyi työalasihteerin tekemän sopimuksen
Vaajakosken alueseurakunnan nimikkosopimuksiksi vietäväksi
yhteisen seurakuntapalvelun päätettäväksi.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta päättää Vaajakosken alueneuvoston
esityksen mukaisesti, että
1) nimikkosopimus Saara ja Antti Purtasen työn tukemiseksi Suomen
Lähetysseuran kautta lakkautetaan.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkolähettisopimuksen Heidi
Majurin työn tukemiseksi Etiopiassa. Sopimuksen summa on 20.000€ ja
se katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle
osoitetuista talousarviovaroista.
3) Jyväskylä solmii nimikkokohdesopimuksen uskontodialogin
vahvistamiseksi hankkeeseen Etiopiaan. Nimikkokohdesopimuksen
summa on 11.000€, ja se katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
4) Israelin kenttäsopimus lakkautetaan ja sen tilalle solmitaan FELMkeskus Lapset suojassa Pyhällä maalla -nimikkokohdesopimus ja
sopimuksen summa on 11.000. Se katetaan Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
5) Sopimuksiin sidotut talousarviovarat ovat saman suuruiset kuin
aikaisimmissa sopimuksissa ja sopimukset solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta toteaa, että Vaajakosken alueseurakunta sitoutuu pitämään
esillä ja tukemaan näiden nimikkosopimusten kohteita.

Päätös

TARKASTETTU:

Johtokunta päätti Vaajakosken alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) nimikkosopimus Saara ja Antti Purtasen työn tukemiseksi Suomen
Lähetysseuran kautta lakkautetaan.
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2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkolähettisopimuksen Heidi
Majurin työn tukemiseksi Etiopiassa. Sopimuksen summa on 20.000€ ja
se katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle
osoitetuista talousarviovaroista.
3) Jyväskylä solmii nimikkokohdesopimuksen uskontodialogin
vahvistamiseksi hankkeeseen Etiopiaan. Nimikkokohdesopimuksen
summa on 11.000€, ja se katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
4) Israelin kenttäsopimus lakkautetaan ja sen tilalle solmitaan FELMkeskus Lapset suojassa Pyhällä maalla -nimikkokohdesopimus ja
sopimuksen summa on 11.000. Se katetaan Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
5) Sopimuksiin sidotut talousarviovarat ovat saman suuruiset kuin
aikaisimmissa sopimuksissa ja sopimukset solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta myös totesi, että Vaajakosken alueseurakunta sitoutuu
pitämään esillä ja tukemaan näiden nimikkosopimusten kohteita.

15 §
Nimikkosopimuksen solmiminen Suomen Pipliaseuran kanssa (Vaajakoski)
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 340 9899)

Vaajakosken alueneuvosto on kokouksessaan 7.12.2016
nimikkosopimuksen solmimista Suomen Pipliaseuran kanssa:
3/94§
Vaajakosken alueseurakunnan uudet nimikkosopimukset lähetystyössä
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 521 5405
Työalasihteeri Ulla Klemettisen esittelyteksti:
--------Yhteistyöneuvotteluissa Suomen Pipliaseuran (Markku Kotilan ja Martti
Asikaisen kanssa) on todettu, että Lähi-Idän ja Kiinan raamattutyö
tarvitsevat edelleen tukea.
Vaajakosken alueseurakunta on ilmoittanut olevansa kiinnostunut pitämään
esillä ja tukemaan raamattutyötä. Suomen Pipliaseuran kautta Lähi-Idän ja
Kiinan raamattutyönsopimusta ovat tukeneet yhteinen seurakuntapalvelu
(Taulumäen kirkko) ja Kiinan Raamattutyötä on tukenut Kuokkalan
alueseurakunta.
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:
TARKASTETTU:
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5) Jyväskylän seurakunta solmii Lähi-Idän 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.
Vaajakosken alueseurakunta sitoutuu pitämään esillä ja tukemaan LähiIdän raamattutyötä.
--------Esitys:

Alueneuvosto keskustelee asiasta ja hyväksyy työalasihteerin
tekemän ja neuvotteleman sopimuksen Vaajakosken
alueseurakunnan lähetystyön nimikkosopimuksiksi vietäväksi
yhteisen seurakuntapalvelun päätettäväksi

Päätös:

Alueneuvosto hyväksyi työalasihteerin tekemän sopimuksen
Vaajakosken alueseurakunnan nimikkosopimuksiksi vietäväksi
yhteisen seurakuntapalvelun päätettäväksi.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta päättää Vaajakosken alueneuvoston
esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta solmii Lähi-Idän ja Kiinan Raamattutyötä
tukevan nimikkosopimuksen Suomen Pipliaseuran kanssa. Sopimuksen
summa on 15.000€, ja se katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Pipliaseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
2) sopimus solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta toteaa, että Vaajakosken alueseurakunta sitoutuu pitämään
esillä ja tukemaan tämän nimikkosopimuksen kohdetta.

Päätös

Johtokunta päättää Vaajakosken alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta solmii Lähi-Idän ja Kiinan Raamattutyötä
tukevan nimikkosopimuksen Suomen Pipliaseuran kanssa. Sopimuksen
summa on 15.000€, ja se katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Pipliaseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
2) sopimus solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta myös totesi, että Vaajakosken alueseurakunta sitoutuu
pitämään esillä ja tukemaan tämän nimikkosopimuksen kohdetta.
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16 §
Suomen Pipliaseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen uusiminen (Kuokkala)
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 340 9899)

Kuokkalan alueneuvosto on kokouksessaan 8.12.2016 käsitellyt
nimikkosopimuksen uusimista Suomen Pipliaseuran kanssa:
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 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 Lähi-idän 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.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
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sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta päättää Kuokkalan alueneuvoston
esittämän kannan mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta uusii Lähi-idän ja Kiinan raamattutyötä tukevan
nimikkosopimuksen Suomen Pipliaseuran kanssa.
2) sopimuksen summa on 15 000€, ja se katetaan Jyväskylän
seurakunnan Suomen Pipliaseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
3) sopimus solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta toteaa, että Kuokkalan alueseurakunta sitoutuu pitämään esillä
ja tukemaan tämän nimikkosopimuksen kohdetta.

Päätös

Johtokunta päätti Kuokkalan alueneuvoston esittämän kannan mukaisesti,
että
1) Jyväskylän seurakunta uusii Lähi-idän ja Kiinan raamattutyötä tukevan
nimikkosopimuksen Suomen Pipliaseuran kanssa.
2) sopimuksen summa on 15 000€, ja se katetaan Jyväskylän
seurakunnan Suomen Pipliaseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
3) sopimus solmitaan toistaiseksi.
Johtokunta myös totesi, että Kuokkalan alueseurakunta sitoutuu pitämään
esillä ja tukemaan tämän nimikkosopimuksen kohdetta.

17 §
Työntekijävaihto Botswanaan
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 340 9899)

Jyväskylän seurakunnan vuorovaikutusmäärärahasta oli varattuna
työntekijävaihtoon Etiopiaan 7.200€. Etiopiaan julistetun poikkeustilan
vuoksi Suomen Lähetysseura ei ota vastuulleen kenenkään matkasta ko.
maahan. Yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa aukesi
mahdollisuus vaihtaa kohde Botswanaan. Asian uudelleen valmisteluista
on pidetty tietoisina kirkkoherra Arto Viitala ja yhteisen seurakuntapalvelun
johtaja Jukka Helin. Asia oli edellisen kerran esillä johtokunnan
kokouksessa 30.11.2016, 105 §.
Työntekijävaihto on esitelty yksityiskohtaisesti liitteissä (LIITTEET 3a-c).
Esitys

TARKASTETTU:

Johtokunta hyväksyy työntekijävaihdon kohteen muutoksen ja toteaa
valmistelujen tapahtuneen asianmukaisesti ja talousarvioon varatun
määrärahan puitteissa.
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Johtokunta hyväksyi työntekijävaihdon kohteen muutoksen ja toteaa
valmistelujen tapahtuneen asianmukaisesti ja talousarvioon varatun
määrärahan puitteissa.

18 §
Rippikoulut muualla kuin seurakunnan omissa leirikeskuksissa tai Haapaniemen
Hiippakuntakartanossa
(Valmistelija Johanna Puupponen, 040 560 9934)

Jyväskylän seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti johtokunnan on
tehtävä hankintapäätös yksittäisen viranhaltijan sijaan, jos
hankintakustannus on 5001€ tai yli. Seuraavat muualla kuin seurakunnan
omissa leirikeskuksessa tai Hiippakuntakartanossa pidettäviä rippikouluja
koskevat kustannukset ovat tällaisia hankintoja:
Ruka, Oivangin Nuorisokeskus 25.2.-4.3.2017
Majoitus ja ruokailu n. 9500€
Kuljetus 2900€ (kilpailutettu)

yhteensä: 12 400€

Sotkamo, Rytilahden Maja 25.2.-4.3.2017
Majoitus ja ruokailu n. 8700€
Kuljetus 2300€ (kilpailutettu)

yhteensä: 11 000€

Piispala, Kannonkoski 25.2.-4.3.2017
Majoitus ja ruokailu n. 9500€
Kuljetus 540€ (kilpailutettu)

yhteensä: 10 040€

Talvella tarvitsemme teemarippikouluja eli kaksi laskettelu/
hiihtorippikoulua ja jalkapallorippikoulun keventääksemme kesälle
kohdistuvaa painetta. Oivangin nuorisokeskus ja Rytilahden Maja
(Sotkamon seurakunnan leirikeskus) on valittu sijainnin perusteella. Matka
ko. paikkoihin on kohtuullinen. Molemmat ovat sopivan matkan päässä
laskettelurinteeltä. Lisäksi hinta on tavanomainen (n. 43€/vrk),
nuorisokeskuksessa jopa edullinen (nuorilta n. 36€/vrk, aikuisilta 48€/vrk).
Hiihtolomaviikolle on rajoitetusti paikkoja käytettävissä. Piispalassa taas
on toimivat puitteet jalkapallorippikoululle (nuorilta 47,50€/vrk, aikuisilta
56,50€/vrk).
Rippikoululaisille laskettelu/hiihto- ja jalkapalloleirit maksavat 330€.
Viro 8.-14.6.2017
majoitus ja ruoka Turismi Talu, Haanja: n. 6300€
Matkat: n. 1900€ (laiva) + n. 3200€ (bussi, kilpailutetaan)
yhteensä 11 400€
Viro 15.-21.6.2017
Matkat: n. 1900€ (laiva) + n. 3200€ (bussi, kilpailutetaan)
majoitus ja ruoka Turismi Talu, Haanja: n. 6300€
yhteensä 11 400€
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Viron rippikoulujen perinne lähtee jo vuosien takaa. Turismi Talun puitteet
ja sijainti on erinomaiset rippikoululeirille. Tartoon on noin tunnin matka,
jossa osallistumme seurakunnan jumalanpalvelukseen. Linja-autoa
tarvitaan koko matkan ajan. Tärkeää on, että linja-auto on sama
Jyväskylästä asti, sillä tavaroita on mahdoton kuljettaa laivassa.
Rippikoululaisille Viron leirit maksavat 330€
Kiponniemi, Vesanka 12.-19.6.2017
Yksi ryhmä n. 12 000€
Kiponniemen sijainti on erinomainen. Kuljetuksiin ei mene aikaa eikä
rahaa. Kiponniemi on niitä harvoja paikkoja, joissa on kesäkuulle tilaa
rippikoululeirille. Tila on tosin vähentynyt Vapaakirkon omien tarpeiden
lisääntyessä. Olemme pitäneet aiemmin rippikoululeirejä Kiponniemessä
eikä kukaan ole valittanut sisäilmaongelmista. Tärkeimmät kriteerit
leirikeskukselle: puhdas sisäilma, sopiva sijainti, kohtuullinen hinta, rauha
pitää rippikoulua.
Marttinen, Virrat 12.-19.6.2017
Majoitus ja ruokailu n. 12 000€
Kuljetus n. 600€ (kilpailutetaan)

yhteensä 12 600€

Marttinen on nuorisokeskus, jossa on hyvät puitteet rippikoululeirille.
Valitettavasti siellä ei ole enempää tilaa aiemmin kesällä. Hinta on
normaalitasoa.
Vanhamäki, Suonenjoki 5.-12.6.2017
Majoitus ja ruokailu n. 11 000€
Kuljetus n. 600€ (kilpailutetaan)
Tarvitsemme alkukesälle leiritilaa. Hyvät puitteet avautuivat Vanhamäen
hyvinvointikeskuksesta Suonenjoelta.
Rippikoululaisille Kiponniemessä, Marttisissa ja Vanhamäessä pidettävät
leirit maksavat 126€.
Ahvenanmaa, pyöräilyrippikoulu 2.-7.8.2017
Majoitus, ruokailu, matkat n. 10 000€
Ahvenanmaalla on erinomaiset puitteet pyöräilyrippikoululle.
Pyöräilymatkat ovat sopivat ja hinnat kohtuulliset.
Rippikoululaisille pyöräilyrippikoulu maksaa 360€.
Esitys

Johtokunta hyväksyy hankinnat.

Päätös

Johtokunta hyväksyi hankinnat esityksen mukaan.
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19 §
Ilmoitusasiat
-

-

Johtokunnan muut kevään kokoukset pidetään 8.3., 5.4., 3.5. ja 31.5.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
3.5. kokousta ennen järjestetään YSP:n työntekijöiden kanssa
suunnittelupäivä leirimaja Sarpatissa, Tikkakoskella. Tarkempi ohjelma
ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Kirkkoneuvoston yhteistä seurakuntapalvelua koskevat päätökset:
o Ilona Vehmaksen varajäseneksi johtokuntaan on nimetty Vili
Pasanen.
o Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävän
osuuden kohteeksi on valittu johtokunnan esityksen
mukaisesti Tukinaiset ry.
o Leiritoiminnan strategisen suunnittelun ohjausryhmään on
valittu YSP:n johtokunnan puheenjohtaja Terhi Pulli ja sen
alaiseen toiminnalliseen työryhmään kasvatuksen pappi
Johanna Puupponen, työalasihteeri Heini Lekander sekä
työalasihteeri, työsuojeluvaltuutettu Ulla Klemettinen.
o Yhteistyötoimikunta on nimennyt edustajakseen
henkilöstösuunnittelutyöryhmään Arja Wirzeniuksen
o Yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helin siirtyy
hiippakunnan palvelukseen 1.3.2017.
o Kirkkoneuvoston edustajaksi johtokuntaan on nimetty Juha
Suonperä
o Seurakunnan johtoryhmä käsitteli kokouksessaan aiemmin
tänään 1.2.2017 Ruokapankin autohankinnan avustamista
johtokunnan 30.11.2016 tekemän esityksen pohjalta ja totesi
avustamisen lahjoitusvaroista olevan mahdollisesti
ongelmallista. Johtokunta totesi voivansa osoittaa YSP:n
projektimäärärahasta merkittävän summan, jos
kirkkoneuvosto näkee sen tarkoituksenmukaiseksi.

20 §
Lehtisaaren toiminnan turvaaminen
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käsitteli Lehtisaaren kesäkodin
kesän 2016 tulipalon aiheuttamaa uutta tilannetta kokouksessaan 7.9.2016,
65 §:
Lehtisaaren toiminnan tulevaisuuden turvaaminen
(Valmistelija: Lehtisaaren vastaava nuorisotyönohjaaja Pasi Bom, puh.
050 549 7011)
Pasi Bom antaa johtokunnalle suullisen raportin 15.6.2016 tapahtuneesta
tulipalosta, raivaamistoimista ja Lehtisaaren toiminnan järjestelyistä
päättymässä olevan toimintakauden osalta. Lisäksi käsitellään Lehtisaaren
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ensi kesän toiminnan kannalta välttämätön ja myöhemmän tulevaisuuden
kannalta tärkeä rakentamisesitys.
Lehtisaari on vuosien varrella todettu toimivaksi konseptiksi, niin myös
kesäkuussa tapahtuneen, päärakennuksen tuhonneen tulipalon jälkeen.
Normaalit aukioloajat toimivat ja erilaiset tapahtumat ja messut puoltavat
paikkaansa.
Lehtisaaressa vierailee kesän aikana maahanmuuttajia erilaisten ryhmien
kanssa, mutta myös omatoimisesti. Saaressa käy myös erilaisia
mielenterveyskuntoutujia ja avohoitopotilaita, jotka viettäisivät muuten aikaa
esim. kävelykadulla. Päihteetön saari saattaa olla myös jollekulle syy pysyä
päivä selvänä. Jokainen on tervetullut saareen sääntöjen puitteissa.
Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden osuus on suuri.
Lisäksi ei voi olla toteamatta saaren merkitystä Jyväskylän kaupunkikuvaan
kaupunkilaisten kesämökkinä ja erilaisena matkailukohteena. Onpa KeskiSuomi julistautunut Suomen saunamaakunnaksikin.
Saari palvelee erilaisia ryhmiä niin seurakunnasta kuin ulkopuoleltakin
normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Koululuokat varaavat illat
toukokuussa ennen koulujen päättymistä ja syksyllä koulujen alettua
perheretkiinsä.
Lehtisaaren päärakennuksen 15.6.2016 tuhonneen tulipalon saaren
toimintamahdollisuuksia joudutaan miettimään uudelleen.
Jotta toimintaedellytykset voitaisiin turvata kesän 2017 osalta, olisi tarpeen
rakentaa seuraavat rakennelmat kiireisesti. Molempien tuli olla
käytettävissä ennen toimintakauden 2017 alkamista toukokuussa.
Maakellari:
Juomavesi ja kahvinkeittovesi tarvitsevat säilytyspaikan. Aikaisemmin vettä
säilytettiin talon alla olleessa kellarissa. Siellä olivat säilössä viileässä myös
kioskissa myytävät virvoitusjuomat. Samoin kellari mahdollisti isompien
ruokaerien säilytyksen esim. lastenleirien aikaan.
Sopiva paikka maakellaria varten on lentopallokentän takana olevassa
töyräässä.
Kota:
Tällä hetkellä rannassa oleva ns. iso varasto toimii työkaluvarastona,
työntekijöiden pukuhuoneena ja omien tavaroiden säilytystilana, keittiönä
(kaasujääkaappi, mikroaaltouuni, kahvinkeittimet) ja toimistona.
Työntekijät tarvitsevat taukotilan, jossa lämmittää ruokansa ja säilyttää
henkilökohtaiset vaatteet ja tavaransa. Lämmitettävä tila on tarpeen
vaatteiden kuivattamiseen ja lämmittelyyn sateella ja kylmällä säällä. Kota
toimisi myös kahvinkeittopaikkana ja kioskina. Kun päärakennus on taas
olemassa, kota toimii pienryhmätilana tai grillauspaikkana huonolla säällä.
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Kodan rakentamiseen on sovelias paikka saaren venerannasta tullessa
metsikössä oikealla ennen lentopallokenttää.
Esitys

Merkitään suullinen raportti Lehtisaaren päärakennuksen
tulipalosta ja saaren kesän sen jälkeisestä toiminnasta
tiedoksi.
Esitetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle pikaisiin
toimiin ryhtymistä maakellarin ja kodan rakentamiseksi
Lehtisaareen ennen vuoden 2017 toimintakauden alkamista.

Päätös

Merkittiin suullinen raportti tiedoksi.
Johtokunta päätti esittää kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnalle pikaisiin toimiin ryhtymistä maakellarin ja kodan
rakentamiseksi Lehtisaareen ennen vuoden 2017
toimintakauden alkamista.

Lehtisaaren toiminnan turvaamiseksi tilapäisjärjestelyin tarvitaan noin
13.000 € hankinnat, jotka YSP:n johtaja esitteli kirkkoneuvoston
budjettiriihessä 28.10.2016.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
1.11.2016, 147 §, ja päätti, että ”ensi kesän toiminta tulee järjestää
tilapäisratkaisuin ja että ensi vuoden 2017 aikana tulee laatia
kokonaisvaltainen suunnitelma Lehtisaaren toiminnasta ja sen vaatimista
tiloista.”
Vuoden 2016 toimintatilastot kertovat, että Lehtisaaren kävijämäärä oli
lähes sama kuin edellisenä vuonna, vaikka saari oli tulipalon seurauksena
kiinni kuukauden verran. Tämä kertoo Lehtisaaren merkityksestä
seurakunnan kesätoiminnassa.
Ainakin osa Lehtisaaren toiminnan turvaamisen edellyttämistä hankinnoista
on saatava toimitettua saareen jäitse.
Esitys

Johtokunta pyytää kirkkoneuvostoa varmistamaan, että Lehtisaaren
toiminta turvataan kesän 2017 osalta.

Päätös

Johtokunta päätti esityksen mukaan.

21 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
25.1.2017
PÖYTÄKIRJA
1.2.2017

1/2017

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

1-21 §

Pöytäkirjantarkistus

Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

2. ja 3.2.2017
klo 9-15.30

Eira Korpinen

Jani Tanskanen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

6.-20.2.2017
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

25.1.2017

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Todistaa
Jukka Helin
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