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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
Jukka Helin
Arja Wirzenius

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Heini Lekander

diakonian työalasihteeri (102 ja 103 §)

98 §
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 23.11.2016.
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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

99 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

TARKASTETTU:

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

100 §
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 8, perjantaina 2.12.2016 klo 13–
15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karoliina Vallipuro ja Ilona Vehmas.

101 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti sekä Heini
Lekanderille §§ 102 ja 103 käsittelyn ajaksi.

102 §
Ruokapankin tukeminen
(Valmistelu: diakonian työalasihteeri Heini Lekander, puh. 050 521 5416)

Jyväskylän ruokapankin toimintaa hallinnoi Jyväskylän katulähetys ry.
Ruokapankin toiminnassa on ohjausryhmä, jonka jäsen diakonian
työalasihteeri on. Ohjausryhmä on muotoutunut vuosien saatossa, siinä on
myös edustus Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimesta sekä Palokan ja
Tikkakosken helluntaiseurakunnista. Puheenjohtajana kokouksissa on
ruokapankin toiminnasta vastaava työntekijä.
Ohjausryhmän 1.11. kokouksessa tuli esille ruokapankin auton heikko
kunto. Ruokapankista jaetaan sekä EU-ruokaa että kasvavassa määrin ns.
lahjoituskasseja, jotka sisältävät kauppojen lahjoittamaa hävikkiruokaa.
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Lahjoitusruokaa on jaettu tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 14.300
kertaa. Arvio tänä vuonna jaettavasta lahjoitusruuasta on 150.000-200.000
kiloa. EU-ruokaa on jaettu ruokapankin kautta 5772 pakettia lokakuun
loppuun mennessä (lähde: ohjausryhmän kokousmuisto 1.11.2016).
Kauppojen kanssa neuvotteluissa yksi tärkeä edellytys on ollut turvata
elintarvikkeiden kuljetuksessa kylmäketjun katkeamattomuus. Sen takia
tarvittava auto on toiminnassa erittäin tärkeä. Katulähetykselle
kustannukset ruoka-avun organisoimisesta ovat nousseet kuluneena
vuonna, koska lahjoitusruuan määrä on lisääntynyt huomattavasti.
Toisaalta myös ruoka-apua hakevien määrä on edelleen Jyväskylässä
varsin suuri.
Jyväskylän seurakunta tukee Yhteisen seurakuntapalvelun budjettivaroista
Ruokapankin toimintaa tänä vuonna 9.000 euron toiminta-avustuksella,
joka käytetään ruokapankin organisoimiskustannuksiin. Auton hankintaan
Katulähetyksessä ei kuitenkaan ole talousarvioissa osattu varautua.
Ruokakuljetuksiin soveltuvan luotettavan kuorma-auton kustannusarvio
autolle on n. 50 000 euroa.
Ruokapankin toiminnasta vastaa yksi kokoaikainen työntekijä ja lisäksi
palkkatuettu toimistotyöntekijä. Toiminnassa on jatkuvasti n. 12
kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä sekä vapaaehtoisia.
Työntekijöiden jaksaminen on Ruokapankissa välillä lujilla.
Nykyinen käytäntö on Jyväskylän seurakunnan diakoniatyön kannalta hyvä.
Jos ruoka-avun organisoiminen olisi seurakunnan vastuulla, myös
vuosittaiset kustannukset olisivat huomattavasti suuremmat. Nykyisessä
mallissa diakoniatyöntekijät kohtaavat ruoka-apua tarvitsevia, kirjoittavat
ruokapankkiseteleitä ja voivat samalla keskustella muistakin elämän
asioista. Näin diakoniatyöntekijöiden voimavaroja on voitu suunnata
seurakuntatyöhön. Vain Korpilahdella diakoniatyöntekijä edelleen huolehtii
EU-ruuan tilauksista ja jakelusta.
Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle 30.000 euron osoittamista diakonian
lahjoitusvaroista Katulähetys ry:lle ruokapankin toiminnan kannalta
välttämättömän auton hankintaan.

Päätös

Johtokunta päätti esityksen mukaan.

103 §
Yhteisvastuukeräyksen 2017 omaan seurakuntaan jäävän osuuden käyttö
(Valmistelu: diakonian työalasihteeri Heini Lekander, puh. 050 521 5416)

Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2017 keräysvaroin autetaan ihmiskaupan
uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen,
Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.
TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
23.11.2016
PÖYTÄKIRJA
30.11.2016

9/2016

5 (8)

Keräysvaroin muun muassa kehitetään tukihenkilötoimintaa sekä etsivää
työtä ympäristöissä, joissa haavoittuvuus on suurta ja hyväksikäytön riskit
merkittäviä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa
ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja
vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan
kynnyksen oikeudellista neuvontaa.
Vuoden 2017 keräyksen kansainvälisenä esimerkkikohteena olevassa
Lähi-Idässä avustustyön painopisteenä Jordaniassa ovat koulutus ja
psykososiaalinen tuki noin 12-30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa
yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla
tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä
ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie perille Kirkon
Ulkomaanapu.
Jyväskylässä Tukinainen ry on tehnyt jo pitkään työtä seksuaalirikosten
uhrien parissa. Järjestön toimintaa rahoittaa pääosin Rahaautomaattiyhdistys ry. Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa maksutonta
apua, tukea, neuvontaa ja ohjausta seksuaalisen väkivallan ja/tai
hyväksikäytön kohteeksi joutuneille sekä heidän läheisilleen.
Raiskauskriisikeskus Tukinainen pyrkii vaikuttamaan ammatti-, viranomaisja oikeuskäytäntöihin sekä yleiseen mielipiteeseen seksuaalisen väkivallan
vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
Raiskauskriisikeskus tekee yhteistyötä, antaa konsultaatioapua ja
koulutusta eri alojen ammattilaisille, viranomaisille, järjestöille ja
oppilaitoksille. Tukinainen täydentää julkisia sosiaali- ja terveysalan
palveluita ja viranomaisjärjestelmää omalla erityisalueellaan.
Raiskauskriisikeskus Tukinaisella on tällä hetkellä kaksi toimipistettä,
Helsingissä ja Jyväskylässä. Tukinainen palvelee kuitenkin myös
valtakunnallisesti asiakkaille maksuttoman kriisipäivystyspuhelimen ja
juristineuvonnan sekä Nettitukinaisen (http://www.nettitukinainen.fi) kautta.
Uhreilla ja heidän läheisillään on mahdollisuus asiakastapaamisiin sekä he
voivat osallistua Raiskauskriisikeskus Tukinaisen järjestämiin erilaisiin
ryhmiin. Eri alojen ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan seksuaalisen
väkivallan ja/tai hyväksikäytön uhreja omassa työssään. Jyväskylän
aluetoimipisteessä työskentelee kaksi kriisityöntekijä-psykologia.
Useat kunnat ovat myös halunneet tukea Raiskauskriisikeskuksen
toimintaa kunta-avustusten muodossa. Jyväskylän aluetoimiston osalta
tilanne on ollut hankala ja jopa uhanalainen, koska Jyväskylän kaupunki ei
ole avustanut toimintaa aluetoimiston toiminnan kymmenenä vuotena
lainkaan. Jyväskylän aluetoimisto on vuosien 2006–2016 aikana tarjonnut
traumafokusoitunutta kriisitukea tuhansille seksuaalista väkivaltaa
kokeneelle, keskisen Suomen ja eritoten Jyväskylän seudun asukkaalle.
Osa Jyväskylän toimipisteen asiakkaista on ihmiskaupan uhreja. Viime
aikoina myös turvapaikanhakijoiden osuus asiakaskunnasta Jyväskylän
toimipisteessä on lisääntynyt huomattavasti. Turvapaikanhakijoiden
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avuntarve on usein hyvin suuri, heidän niin kotimaassaan kuin
pakomatkallakin kokemastaan traumatisoitumisesta, johtuen. Varsin
tavallista on, että he eivät ole saaneet minkäänlaista apua kotimaassaan
vakaviin seksuaalisen väkivallan kokemuksiinsa, vaan ovat saattaneet sen
sijaan joutua koko sukunsa ja yhteisönsä hylkimiksi. Heidän on myös
vaikea saada ennen myönteistä turvapaikkapäätöstä traumaterapeuttista
tukea Suomessa, kunnallisten palveluiden kautta.
Vuoden 2017 yhteisvastuukeräyksen paikallisena kohteena keräyksestä
saatuja varoja (arvio 2017 tulee olemaan n. 4.000 euroa) käytetään
suoraan asiakkaiden hyväksi. Seurakunnan lahjoitus keräysvaroista
mahdollistaisi ryhmätoimintojen lisäämisen. Seksuaalisen väkivallan
kokemus on kehollinen, vakava ja syvästi vaurioittava trauma.
Tarkoituksenamme on keräystuotolla käynnistää kehollisia menetelmiä
hyödyntävä, traumafokusoitunut, voimavarakeskeinen ryhmä seksuaalista
väkivaltaa kokeneille. Keholliset menetelmät on todettu tehokkaaksi tavaksi
käsitellä seksuaalisen väkivallan kokemuksia.
Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että vuoden 2017
Yhteisvastuukeräyksen Jyväskylän seurakuntaan jäävä 10% osuus
tuotosta lahjoitetaan Tukinaiset ry:lle ryhmätoiminnan järjestämiseen.

Päätös

Johtokunta päätti esityksen mukaan.

104 §
Lähetystyön kohdemuutos (Tikkakosken alueseurakunta)
(Valmistelu: lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Tikkakosken alueneuvosto on kokouksessaan 8.11.2016, 76 §, käsitellyt
lähetystyön kohdemuutosta Tansanian evankelis-luterilaisessa kirkossa:
76 §
Lähetystyön kohdemuutos
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)
Suomen lähetysseuran ulkomaantyön hankesuunnittelun muutosten vuoksi
seurakunnan tukema Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan lähetystyö -hanke
jakaantuu pienempiin kokonaisuuksiin. Lähetysseura ehdottaa, että
seurakunta jatkossa tukee ko. hiippakunnan hanketta ”Evankeliumi
saarille”.
Victorianjärven Itäisen hiippakunnan päämäärä on, että Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi saavuttaisi hiippakunnan jokaisen kolkan. Erityisesti
Victorianjärven saarien asukkaita piinaa vahingolliset tavat ja uskomukset.
Kristinusko tuo mukanaan vapauden elää ilman näitä tapoja ja pelkoa.
Järvialueella on perinteisesti myös erittäin heikko ihmisoikeustilanne sekä
yleinen turvattomuus on suurta. Evankelioimistyön tavoitteena on ohjata
seurakuntia ottamaan vastuuta sekä hiippakunnassa että omassa
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yhteisössään niin, että kristillinen rakkaus valtaa alaa ja evankeliumi saa
levitä uusille alueille. Tarkempi kuvaus työstä liitteessä.
Esitys:

Alueseurakunnan tukema ELVD Viktoriajärven Itäisen
hiippakunnan lähetystyön sijaan jatkossa tuetaan
hiippakunnan ”Evankeliumi saarille” –hanketta.

Päätös:

”Evankeliumi saarille”-hanke hyväksyttiin yksimielisesti
uudeksi tuettavaksi kohteeksi. Itse asiassa ko. hanke
liittyy jo aiemmin olleeseen Viktorianjärven Itäisen
hiippakunnan seurakuntatoiminnan tukemiseen, ja on
siihen liittyvä tarkennettu erillishanke.

Suomen Lähetysseuran laatima palvelusopimusmuutos sekä Tikkakosken
alueneuvoston pöytäkirjassa mainittu tarkempi kuvaus työstä ovat tämän
esityslistan liitteenä (LIITTEET 1 ja 2).
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, että Jyväskylän seurakunta tukee jatkossa Tansanian
evankelis-luterilaisen kirkon Itäisen Victoriajärven hiippakunnan (ELVD,
Evangelical Lutheran Church in Tanzania, East of Lake Victoria Diocese)
”Evankeliumi saarille” -hanketta. Hanke on aiempaan Victoriajärven Itäisen
hiippakunnan seurakuntatoiminnan tukemiseen liittyvä tarkennettu
erillishanke. Tuki säilyy 27.300 € suuruisena. Johtokunta toteaa, että
Tikkakosken alueseurakunta vastaa nimikkolähetyskohteen esillä
pitämisestä ja sen puolesta rukoilemisesta.

Päätös

Johtokunta päätti esityksen mukaan.

105 §
Etiopian-työntekijävaihto
(Valmistelu: lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Etiopiaan julistetun poikkeustilan vuoksi seurakunnan
työntekijävaihtoprojekti "Istuta omenapuu" ei toteudu suunnitellussa
aikataulussa. Tilannetietoa asiasta annetaan kokouksessa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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106 §
Ilmoitusasiat
Seuraava kokous pidetään ke 1.2.2017 klo 17.00 alkaen.
Operaatio Jouluapu jakaa tänäkin vuonna ruokakasseja Kansalaistoiminnankeskus Mataran ala-aulassa jouluaattona 24.12. alkaen kello
13.30. Lisätietoja voi kysellä petri.janhunen@gmail.com
107 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
108 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti
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Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat
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Pöytäkirja yleisesti
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Kirkkoherranvirastossa
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klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

23.11.2016

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset
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Jukka Helin
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