YVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
29.3.2017
PÖYTÄKIRJA
5.4.2017

AIKA

keskiviikko 5.4.2017 klo 17.00-18.20

PAIKKA

Lahjaharjun kappeli, odotustila, Ukonniementie 2

2/2017

1 (16)

Käsiteltävät asiat
22 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

24 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

25 §

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

26 §

Nimikkosopimuksen päättäminen ja uuden solmiminen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa (Palokka)

27 §

Pipliaseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päättyminen (Keskusta)

28 §

Suomen Pipliaseuran esitys Ekumeenisen raamattutapahtuman
järjestämisestä Jyväskylässä vuonna 2018

29 §

Aina on toivoa –tapahtumasarja

30 §

Nimikkosopimuksen solmiminen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
(Säynätsalon alueseurakunta)

31 §

Kenian orpolapsityön nimikkosopimuksen uusiminen Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen kanssa (Korpilahden alueseurakunta)

32 §

Suomen lähetysseuran palvelusopimuksen päivittäminen (Keskustan
alueseurakunta)

33 §

Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja
merimieskirkon kokouksiin

34 §

Ilmoitusasiat

35 §

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

36 §

Valitusosoitus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
29.3.2017
YHTEISEN SEURAKUNTAPALVELUN JOHTOKUNTA

AIKA

keskiviikko 5.4.2017 klo 17.00-18.20

PAIKKA

Lahjaharjun kappeli, odotustila, Ukonniementie 2

LÄSNÄ

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

VIRAN PUOLESTA

Arto Viitala
Juha Suonperä

Tuomas Palola
Arja Wirzenius

2/2017

2 (16)
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Marja-Leena Makkonen
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sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

22 §
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 29.3.2017.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokoustodettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

23 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

TARKASTETTU:

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
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Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

24 §
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 7.4.2017 klo
13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilona Vehmas ja Yrjö Damskägg.

25 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

26 §
Nimikkosopimuksen päättäminen ja uuden solmiminen Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa (Palokka)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 3409889)

Palokan alueneuvosto on kokouksessaan 8.2.2017 käsitellyt
nimikkosopimusta Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen
kanssa seuraavasti:
”11 §
Nimikkosopimuksen päättäminen ja uuden solmiminen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa
(Esittelijä Teija Laine, 040 5609906)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 3409889)

TARKASTETTU:
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Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkosopimus Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Jorma Laineen työn
tukemiseksi vuodesta
2011. Kansanlähetyksestä on sähköpostitse ilmoitettu, että Jorma Laineen
työsuhde päättyy Inkerin kirkossa ja näin nimikkosopimus tulee purkaa.
Uudesta sopimuksesta on käyty neuvotteluja Kansanlähetyksen
lähettikoordinaattorin Hanna-Mari Vuorisen, Palokan alueseurakunnan
työntekijöiden Päivi Itkosen ja Teija Laineen sekä työalasihteeri Ulla
Klemettisen kanssa.
Uudeksi nimikkosopimukseksi esitetään Maria Karjalaista. Maria on
koulutukseltaan lastenlääkäri ja neonatologi. Hän on erikoistunut
vastasyntyneidensairauksien hoitoon. Tällä hetkellä Maria on
lähettikurssilla ja opiskelee mm. Englannissa trooppisten tautien kurssilla.
Hänen työkentäkseen on suunniteltu Etiopia ja lähtö kentälle ajoittuu
syksyyn 2017.
Koska Maria Karjalaisen lähtö kentälle ajoittuu syksyyn, solmitaan ensin
nimikkokohdesopimus Etiopian kummilapsiprojektiin. Kummilapsityötä
tehdään yhdessä Mekane Yesus - kirkon kanssa. Tuki suunnataan
kummilapsiprojektissa lasten sairauskuluihin.
Esitys
Palokan alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle,
että
1) Nimikkosopimus Jorma Laineen työn tukemiseksi lakkautetaan Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa.
2) Yhteinen seurakuntapalvelu solmii nimikkokohdesopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Etiopian kummilapsiprojektiin ja erityisesti siinä lasten sairauksien hoitoon.
3) Nimikkokohdesopimuksen summa on 9000€, joka katetaan Jyväskylän
seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle. Summa on aikaisemmin kohdentunut Jorma
Laineen työn tukemiseksi.
4) Nimikkokohdesopimus muuttuu syksyllä 2017 nimikkolähettisopimukseksi Maria Karjalaisen työn tukemiseksi, kun Marian lähtö kentälle
varmistuu. Tästä tehdään päätös erikseen.
Palokan alueseurakunta sitoutuu pitämään esillä solmittavan sopimuksen
sisältöä.
Päätös

Alueneuvosto hyväksyi esityksen.”

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.
TARKASTETTU:
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Johtokunta päättää Palokan alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Nimikkosopimus Jorma Laineen työn tukemiseksi lakkautetaan Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa.
2) Yhteinen seurakuntapalvelu solmii nimikkokohdesopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Etiopian
kummilapsiprojektiin ja erityisesti siinä lasten sairauksien hoitoon.
3) Nimikkokohdesopimuksen summa on 9000€, joka katetaan Jyväskylän
seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen
Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle. Summa on aikaisemmin
kohdentunut Jorma Laineen työn tukemiseksi.
4) Nimikkokohdesopimus muuttuu syksyllä 2017
nimikkolähettisopimukseksi Maria Karjalaisen työn tukemiseksi, kun
Marian lähtö kentälle varmistuu. Tästä tehdään päätös erikseen.
Johtokunta toteaa, että Palokan alueseurakunta sitoutuu pitämään esillä
solmittavan sopimuksen sisältöä.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

27 §
Pipliaseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päättyminen (Keskusta)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 3409889)

Keskustan alueseurakunta on käsitellyt ilmoitusasiana Pipliaseuran kanssa
solmitun, Liisa Mellingerin Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n kautta tekemän
työn tukemista koskevan nimikkosopimuksen päättymistä kokouksessaan
8.2.2017. Tuki edellä kuvattuun työhön on ollut 10.000 € vuodessa, ja se on
ollut osa Suomen Pipliaseuralle suunnattuja talousarviovaroja.
Alueseurakunta merkitsi tiedoksi, että ko. nimikkosopimus on Suomen
Pipliaseuran 15.12.2016 antaman ilmoituksen (sähköposti Martti Asikainen
– Ulla Klemettinen) perusteella päättynyt vuoden 2016 lopussa.
Sopimuksen irtisanomisaika huomioiden sopimus on voimassa 30.6.2017
saakka.
Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja, TT Markku Kotila on lähettänyt
Jyväskylän seurakunnalle tiedoksi Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n
toiminnanjohtajalle Hannu Sorsamolle lähettämänsä kirjeen (LIITE 1), jossa
kuvataan Pipliaseuran tekemän päätöksen perusteet.
Esitys

Johtokunta toteaa Suomen Pipliaseuran kanssa solmitun, Liisa Mellingerin
Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n kautta tekemän työn tukemista koskevan
nimikkosopimuksen päättyneen Suomen Pipliaseuran 15.12.2016 asiasta
antaman ilmoituksen perusteella ja että tuki ko. tarkoitukseen päättyy
sopimuksen irtisanomisajan päättyessä 30.6.2017.

Päätös

Todettiin esityksen mukaan.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
29.3.2017
YHTEISEN SEURAKUNTAPALVELUN JOHTOKUNTA

2/2017

6 (16)

28 §
Suomen Pipliaseuran esitys Ekumeenisen raamattutapahtuman järjestämisestä Jyväskylässä vuonna
2018
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 3409889)

Suomen Pipliaseura on lähestynyt Jyväskylän seurakuntaa 20.2.2017
päivätyllä kirjeellä (LIITE 2), jossa se esittää Ekumeenisen
raamattutapahtuman järjestämistä Jyväskylässä vuonna 2018. Virallinen
esitys perustuu kirkkoherra Arto Viitalan kanssa käytyyn keskusteluun.
Suomen Pipliaseura on evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Samalla
Ekumeeninen raamattutapahtuma ajoittuisi yhteen viikonloppuun 5.-6.
toukokuuta 2018.
Juhlaa varten nimetään eri kirkkokuntien ja Suomen Pipliaseuran
edustajista koostuva valmisteluryhmä, jonka puheenjohtajana on
kirkkoherra tai hänen nimeämänsä henkilö. Myös ohjelma suunnitellaan
yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja muiden kirkkokuntien kanssa
ohjelmaryhmässä. Työ käynnistetään alkusyksyllä 2017.
Tapahtuman alustava menoarvio on 20 000 euroa. Kulut jaettaisiin puoliksi
Suomen Pipliaseuran ja Jyväskylän seurakunnan kesken. Vastuunkantoon
taloudesta kysytään myös muita kirkkokuntia. Valmisteluryhmä laatii
tarkennetun toiminta- ja taloussuunnitelman kevään 2017 aikana.
Suomen Pipliaseura on yksi kirkkomme virallisista lähetysjärjestöistä, jonka
kanssa Jyväskylän seurakunnalla on lukuisia nimikkosopimuksia.
Pipliaseuran toiminta on luonteeltaan ekumeenista, Suomen Pipliaseuran
jäseniä ovat Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja
Suomen vapaakristillinen neuvosto. Ekumeeninen yhteistyö on
Jyväskylässä huomattavan vahvaa.
Esitystä Ekumeenisen raamattutapahtuman järjestämisestä Jyväskylässä
5.-6.5.2018 on täysi syy kannattaa.
Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi Suomen
Pipliaseuran esityksen Ekumeenisen raamattutapahtuman järjestämisestä
Jyväskylässä 5.-6.5.2017 ja että tämä päätös otettaisiin huomioon vuoden
2018 toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Päätös

Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi Suomen
Pipliaseuran esityksen Ekumeenisen raamattutapahtuman järjestämisestä
Jyväskylässä toukokuun 2018 aikana ja että tämä päätös otettaisiin
huomioon vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelussa.
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29 §
Aina on toivoa –tapahtumasarja
(Valmistelija: Jukka Helin 040 646 1906)

Jyväskylän seurakunta järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston
kanssa Aina on toivoa -tapahtumasarjan yhteistyökumppaneinaan
Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen elokuvakeskus, Jyväskylän yliopisto,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän kesä.
Aina on toivoa -tapahtumasarjassa käsitellään ajankohtaisia
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuten hyvinvointia, köyhyyttä, maahanmuuttoa
ja ihmisen arvoa. Kaikille avoin ja maksuton tapahtumasarja on osa kirkon
reformaation merkkivuoden "Armoa 2017!" tapahtumia.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.10.2016, 177 § reformaation
merkkivuoden erillismäärärahasta. Tästä 8.000 € osoitettiin
tapahtumasarjan kulujen kattamiseen. Tämä oli merkittävästi vähemmän
kuin tarkoitukseen anottiin. Tapahtumasarjan kulujen kattamiseen tarvitaan
8.800 € lisää.
Tapahtumasarja ja sen talousarvio on esitelty liitteissä (LIITTEET 3 ja 4).
Esitys

Johtokunta päättää, että Aina on toivoa -tapahtumasarjan kirkkoneuvoston
ao. hankkeeseen osoittaman erillismäärärahan ylittävät kulut,
tapahtumasarjan talousarvion mukaan 8.801 €, katetaan
projektimäärärahasta 1992050209.

Päätös

Päätettiin palauttaa asia valmisteluun ja uudelleen käsiteltäväksi
johtokunnan 3.5. kokouksessa. Johtokunta haluaa tiedoksi jo pidettyjen
tapahtumien toteutuneet kulut, tapahtumasarjan kokonaisbudjetin sekä
tiedon siitä, mikä on yhteistyökumppaneiden osuus kustannuksista.

30 §
Nimikkosopimuksen solmiminen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa (Säynätsalon alueseurakunta)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 3409889)

Säynätsalon alueneuvosto on kokouksessaan 22.2.2017 käsitellyt
nimikkosopimusta Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa seuraavasti:
”Nimikkosopimuksen solmiminen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
(Valmistelija Ulla Klemettinen puh. 050 340 9889)
(Esittelijä Osmo Väätäinen, puh. 0500 545 611)
Säynätsalon alueneuvosto kokouksessaan 7.12.2016 laittoi uudelleen
valmisteluun Jyväskylän seurakunnan ja Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
tehtävän sopimuksen.
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AN kokous 7.12.2016 § 66
”Jyväskylän seurakunta on solminut Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
nimikkosopimuksen vuonna 2008 Puhalaisen perheen tukemiseksi.
Sopimuksen summa 20.000 € on katettu Jyväskylän seurakunnan
Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetuista talousarviovaroista.
Lähetysyhdistys Kylväjä on ilmoittanut, että Puhalaisen pariskunta ei jatka
nimikkolähetteinä ja sopimus tulisi purkaa ja tilalle rakentaa uusi sopimus.
Yhteisissä neuvotteluissa järjestön työntekijän Hanna Lindbergin,
Säynätsalon alueseurakunnan työntekijöiden Osmo Väätäisen ja Paula
Kivirannan kanssa työalasihteeri Ulla Klemettinen esittää uudeksi
sopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän kautta seuraavia kohteita:
1)

Heria Voithias –järjestön pakolaiskeskus Ateenassa tavoittaa
viikoittain satoja eri-ikäisiä maahantulijoita. Pakolaiskeskuksessa
heille annetaan aineellista, henkistä ja hengellistä apua, tarjotaan
opetusta ja koulutusta, järjestetään peseytymis- ja
pyykinpesumahdollisuus sekä tilat yhdessäoloon ja toinen toisensa
kohtaamiseen.

2)

Nimikkolähetti Mikko Puhalainen jatkaa työtä pakolaisten
keskuudessa Suomessa. Hän toimii Lähetysyhdistys Kylväjässä
koordinaattorina ja tuohon työhön kuuluu pakolaisten kohtaamista,
tulkkaus ja kasteopetusta sekä verkostoitumista eri toimijoiden
kanssa. Lisäksi työhön kuuluu seurakuntien työntekijöiden ja
seurakuntalaisten kouluttaminen ja rohkaisu, mm. Islamin kosketus
pohdituttaa- koulutuksen merkeissä.
Pakolaiskysymykset Suomessa ovat erittäin ajankohtaiset ja
Lähetysyhdistys Kylväjä haluaa tähän tarpeeseen reagoida
palkkaamalla Mikko Puhalaisen pakolaistyöhön Suomeen, mm.
pakolaisten kasteopetukseen. Esityksen summa on yhteensä 14 000
€ ja vanhasta sopimuksesta vapautuvat varat 6 000 € siirtyvät
Kylväjän kanssa solmittuihin muihin sopimuksiin.

Esitys:
1) Jyväskylän seurakunnan ja Lähetysyhdistys Kylväjän välinen sopimus
Puhalaisen perheen työn tukemiseksi lopetetaan.
2)

TARKASTETTU:

Jyväskylän seurakunta solmii Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
nimikkosopimuksen, joka sisältää kaksi osaa:
- Heria Voithias – järjestön pakolaiskeskuksen tukeminen
Ateenassa 5000 €
- Mikko Puhalainen nimikkolähetiksi pakolaistyöhön
Suomessa
9000 €
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Sopimuksen taloudellinen tuki tulee Jyväskylän seurakunnan
Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetuista talousarviovaroista. Sopimus
solmitaan määräajaksi 1.1.2017- 31.12.2018.
Päätös:
Asian käsittelyn yhteydessä Risto Krogerus esitti asian uudelleen
valmistelua Ilkka Laakson kannattamana.
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja teki
äänestysesityksen, jonka mukaan esitys on jaa ja Risto Krogeruksen
vastaesitys on ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Laakso Ilkka
ei
Risto Krogerus
ei
Saarela Kerttu
ei
Sundell Pekka
ei
Tuominen Maija
ei
Tiirola Auli
ei
Pii-Keinonen Sirpa
ei
Erkki Puhalainen
jaa
Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen: 7 ei-ääntä ja yksi jaa-ääni.
Päätettiin siirtää asia uudelleen valmisteltavaksi.”
--------AN kokous 22.2.2017 § 6
Säynätsalon alueneuvosto kokouksessaan 7.12.2016 laittoi uudelleen
valmisteluun Jyväskylän seurakunnan ja Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
tehtävän sopimuksen.
Esitys
Säynätsalon alueneuvosto esittää Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että:
1)
Jyväskylän seurakunnan ja Lähetysyhdistys Kylväjän välinen
sopimus Puhalaisen perheen työn tukemiseksi lopetetaan.
2)

Jyväskylän seurakunta solmii Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
nimikkosopimuksen, joka sisältää kaksi osaa:
- Heria Voithias – järjestön pakolaiskeskuksen tukeminen
Ateenassa 5000 €
- Pakolaistyö Suomessa 9000 €

Sopimuksen taloudellinen tuki tulee Jyväskylän seurakunnan
Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetuista talousarviovaroista. Sopimus
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solmitaan määräajaksi 1.1.2017- 31.12.2018. Sopimuksen sisältöä
pidetään esillä Säynätsalon alueseurakunnassa.
Päätös

Esityksen mukaan.

Alueneuvoston pj. Erkki Puhalainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
asian käsittelyn ajaksi. Pykälän käsittelyssä puheenjohtajana toimi
varapuheenjohtaja Kerttu Saarela.
Auli Tiirola poistui kokouksesta ennen pykälän käsittelyn aloitusta klo
20.48”
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 seurakunnan ja Lähetysyhdistys Kylväjän välinen sopimus
Puhalaisen perheen työn tukemiseksi lopetetaan.
2. Jyväskylän seurakunta solmii Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
nimikkosopimuksen, joka sisältää kaksi osaa:
- Heria Voithias – järjestön pakolaiskeskuksen tukeminen
Ateenassa 5.000 €
- Pakolaistyö Suomessa 9.000 €
Sopimuksen taloudellinen tuki tulee Jyväskylän seurakunnan
Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetuista talousarviovaroista. Sopimus
solmitaan määräajaksi 1.1.2017- 31.12.2018.
Johtokunta toteaa, että Säynätsalon alueseurakunta sitoutuu pitämään
esillä solmittavan sopimuksen sisältöä.

Päätös

Erkki Puhalainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn
ajaksi.
Päätettiin esityksen mukaan.

31 §
Kenian orpolapsityön nimikkosopimuksen uusiminen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
kanssa (Korpilahden alueseurakunta)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 3409889)
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Korpilahden alueneuvosto on kokouksessaan 1.2.2017 käsitellyt
nimikkosopimusta Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa
seuraavasti:
Korpilahden alueneuvosto 1.2.2017 § 9
”Kenian orpolapsityön nimikkosopimuksen uusiminen Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen kanssa
(Valmistelija: Ulla Klemettinen p. 050-3409889)
Jyväskylän seurakunta on solminut Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen kanssa nimikkosopimuksen Kenian orpolapsityön
tukemiseksi 2010. Sopimus on solmittu aina kolmen vuoden määräajoiksi.
Viimeisin sopimuksen voimassaolo aika on ollut vuosiksi 2013-2016.
Sopimus on ollut Korpilahden alueseurakunnan vastuulla.
Esitys:
Korpilahden alueneuvosto esittää Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että
1)

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa jatketaan Kenian
työalueella tehtävää orpolapsityötä. Sopimus solmitaan vuosiksi 20172020 ja sen kannatussumma on 4500€. Sopimuksen varat tulevat
Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle osoitetuista
talousarviovaroista. Korpilahden alueseurakunta sitoutuu pitämän
sopimuksen sisältöä esillä.

Päätös:

Päätetään 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

Johtokunta päättää Korpilahden alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1.

2.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa jatketaan Kenian
työalueella tehtävää orpolapsityötä. Sopimus solmitaan vuosiksi 20172020 ja sen kannatussumma on 4.500 €.
Sopimuksen varat tulevat Suomen Luterilaiselle
Evankeliumiyhdistykselle osoitetuista talousarviovaroista.
Johtokunta toteaa, että Korpilahden alueseurakunta sitoutuu pitämään
esillä solmittavan sopimuksen sisältöä.

Päätös

TARKASTETTU:

Päätettiin esityksen mukaan.
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32 §
Suomen lähetysseuran palvelusopimuksen päivittäminen (Keskustan alueseurakunta)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 3409889)

Keskustan alueneuvosto on kokouksessaan 22.3.2017 käsitellyt
palvelusopimusta Suomen Lähetysseuran kanssa seuraavasti:
Keskustan alueneuvosto 22.3.2017 § 17
”Suomen lähetysseuran palvelusopimuksen päivittäminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnan keskustan alueseurakunnalla on lähetystyön
palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen tarkoituksena
on määritellä ne ulkomaantyön kohteet, joita seurakunta
tahtoo tukea Suomen Lähetysseuran kautta, sekä se taloudellinen panos,
jonka seurakunta tähän työhön vuosittain osoittaa. Sopimuksen
kohteet ovat olleet Kambodzhan kirkollinen työ ja nimikkolähetit Hanna ja
Dennis Londo. Dennis Londo on kutsuttu Tansaniaan valtion aluehallinnon
tehtäviin ja siksi hänen työsuhteensa Suomen Lähetysseuraan on päättynyt
syksyllä 2016. Londojen perhe asettuu asumaan Tansaniaan. Hanna
Londo jatkaa Suomen Lähetysseuran palveluksessa. Hän siirtyy
Kambodzhasta Tansaniaan, jossa hän työskentelee hankkeessa
Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret.
Seurakunnan talousarviovaroista Suomen Lähetysseuralle on osoitettu
8.000€ Kambodzhan kirkolliseen työhön ja Londojen perhettä on tuettu
5.000€ seurakunnasta kootuista vapaehtoisista varoista Suomen
Lähetysseuralle.
Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret –hanke toteutetaan Tansaniassa
Morogoron hiippakunnan alueella. Morogoro on yliopistokaupunki ja
erityisesti kampusalueilla riski joutua seksuaalisesti väärinkäytetyksi on
suuri. Seksiä käytetään kaupantekovälineenä niin opiskelijoiden kuin
opettajienkin tahoilta. Hankkeen tarkoituksena on vähentää nuorten naisten
ja tyttöjen prostituoiduksi joutumisen riskiä opastamalla heitä toisenlaisen
toimeentulon piiriin. Morogoron hiippakunnan toimintakyvyn
vahvistamisessa keskitytään ruohonjuuritason työntekijöiden osaamiseen.
Hiippakunnassa on pula koulutetuista työntekijöistä. Siksi heitä pyritään
kouluttamaan ja osaamista vahvistamaan niin hengellisellä kuin
taloudelliseen omavaraisuuteen tähtäävällä alueella.
Esitys: Keskustan alueseurakunta esittää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle, että
1) Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Kambodzhan kirkollisen
työn ja nimikkolähettien Hanna ja Dennis London työn tukemiseksi
lakkautetaan.
2) Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan uusi palvelusopimus, millä
tuetaan nimikkolähetti Hanna London työtä Tansaniassa ja Morogoron
hiippakunnan työtä.
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3) Hanna London työtä tuetaan 8 000€ ja Morogoron hiippakunnan työtä 5
000€. Sopimuksen summat katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista. Lakkautetun sopimuksen
talousarviovaroista 8000€ siirtyy uuteen sopimukseen ja ns. avoimesta
talousarviotuesta Suomen Lähetysseuran työlle, osoitetaan 5 000€
merkitään käytettäväksi Morogoron hiippakunnan työn tukemiseksi.
4) Keskustan alueseurakunta sitoutuu pitämään sopimuksen sisältöä esillä
oman alueseurakunnan työssä.
Päätös: Päätettiin 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 Keskustan alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1) Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Kambodzhan kirkollisen
työn ja nimikkolähettien Hanna ja Dennis London työn tukemiseksi
lakkautetaan.
2) Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan uusi palvelusopimus, millä
tuetaan nimikkolähetti Hanna London työtä Tansaniassa ja Morogoron
hiippakunnan työtä.
3) Hanna London työtä tuetaan 8.000 € ja Morogoron hiippakunnan työtä
5.000 €. Sopimuksen summat katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista. Lakkautetun sopimuksen
talousarviovaroista 8.000 € siirtyy uuteen sopimukseen ja ns. avoimesta
talousarviotuesta Suomen Lähetysseuran työlle, osoitetaan 5.000 €
merkitään käytettäväksi Morogoron hiippakunnan työn tukemiseksi.
Johtokunta toteaa, että Keskustan alueseurakunta sitoutuu pitämään
sopimuksen sisältöä esillä oman alueseurakunnan työssä.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

33 §
Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin
(Valmistelija: Ulla Klemettinen p. 050 340 9889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan johtosäännön 8 § / 3 mukaan
johtokunta valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kokouksiin.
TARKASTETTU:
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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. Pipliaseura, Turku Kirkkopäivien yhteydessä
19.-21.5. Medialähetyspäivät, Turku Kirkkopäivien yhteydessä
19.-21.5. Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Kirkkopäivien yhteydessä
16.-18.6. ”Syvemmälle” Lähetysyhdistys Kylväjä, Raahe
30.6-2.7. ”Tässä ei ole kaikki” evankeliumijuhla, Sley, Helsinki
7.-9.7. Ilo Sanomasta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
4.-6.8. Merimieskirkon kesäjuhlat,Oulu
Alueseurakuntia ja yhteistä seurakuntapalvelua on pyydetty nimeämään
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä ehdokkaiksi kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin 16.3.2017 mennessä ja
ilmoittaa heidät työalasihteerille Ulla Klemettiselle. Yhteinen
seurakuntapalvelun johtokunta nimeää ehdokkaat kesäjuhlille 5.4.2017
kokouksessaan.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää seuraavat henkilöt
seurakunnan virallisiksi edustajiksi:
19.-21.5. Pipliaseura, Turku Kirkkopäivien yhteydessä
Marja-Leena Liimatainen diakoni, Vaajakosken alueseurakunta
Varalle Juhani Malinen luottamushenkilö Vaajakosken alueseurakunta
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Inkeri Tuunanen, luottamushenkilö Tikkakosken alueseurakunta
19.-21.5. Medialähetyspäivät, Turku Kirkkopäivien yhteydessä
Paula Kiviranta, diakoni, Säynätsalon alueseurakunta
Varalle Erkki Mikkonen, luottamushenkilö Palokan alueseurakunta
19.-21.5. Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Kirkkopäivien yhteydessä
Heini Lekander, työalasihteeri, YSP
Tuula Liukko, suntio, Korpilahden alueseurakunta
Merja Suhonen, lastenohjaaja, Tikkakosken alueseurakunta
Seppo Hautalahti, pappi, Palokan alueseurakunta
Varalle: Maria Taivassalo luottamushenkilö Vaajakosken alueseurakunta
Pentti Vilpunaho, luottamushenkilö Tikkakosken alueseurakunta
Arja Sahlberg, luottamushenkilö Korpilahden alueseurakunta
16.-18.6. ”Syvemmälle” Lähetysyhdistys Kylväjä, Raahe
Teija Laine, aluekappalainen, Palokan alueseurakunta
varalle Marja-Liisa Jaakonaho diakoni, Tikkakosken alueseurakunta
30.6-2.7. ”Tässä ei ole kaikki” evankeliumijuhla, Sley, Helsinki
7.-9.7. ”Ilo Sanomasta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
Keijo Häkkinen, luottamushenkilö Tikkakosken alueseurakunta
Varalle: Tapani Nyberg, luottamushenkilö Korpilahden alueseurakunta
4.-6.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Oulu
Tapani Kalenius, luottamushenkilö, Tikkakosken alueseurakunta
Lisäksi johtokunta valtuuttaa työalasihteeri Ulla Klemettisen etsimään
lähtijän Sleyn juhlille.
Päätös

Johtokunnan jäsen Ilona Vehmas ilmoitti halukkuutensa osallistua Sley:n
juhlille. Nimettiin Ilona Vehmas johtokunnan edustajaksi Sleyn juhliin 30.6.2.7. Muut edustajat nimettiin esityksen mukaan.

34 §
Ilmoitusasiat
TARKASTETTU:

Raportti Jyväskylän seurakunnan seurakuntamatkasta Ateenaan 17.24.10.2016 (LIITE 5)
Raportti Kiinan-matkasta 19.-28.10.2016 (LIITE 6)
Johtokunnan seuraavat kokoukset pidetään 3.5. Sarpatissa ja 31.5.
Palokan kirkolla.
lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki jää virkavapaalle 5.5.2017,
sijaisena toimii Ainoleena Laitinen
maahanmuuttajatyön diakoni Mirja Hytönen jää vuorotteluvapaalle
7.8.2017, sijaisen haku on parhaillaan käynnissä
toimistosihteeri Arja Wirzenius on irtisanoutunut 1.7.2017 alkaen
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35 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.

36 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

22-36 §

Pöytäkirjantarkistus

Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

7.4.2017
klo 9-15.30

Yrjö Damskägg

Ilona Vehmas

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

10.-24.4.2017
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

29.3.2017

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Todistaa
Tuomas Palola
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