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(Henkilökohtaiset varajäsenet)

Rita Marttinen

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Ulla Klemettinen
Minna Korhonen
Heini Lekander
Ritva Parkkali
Johanna Puupponen
Petri Grönholm
Harri Vähäjylkkä

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

48 §
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 17.5.2016.
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.
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49 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

50 §
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
seurakunnan Cygnaeuksenkatu 8 toimipisteessä, huone 106, torstaina
26.5.2016 klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Damskägg ja Anna Ruokonen.

51 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti sekä Petri
Grönholmille, Ulla Klemettiselle, Minna Korhoselle, Heini Lekanderille, Ritva
Parkkalille, Johanna Puupposelle ja Harri Vähäjylkälle 52 § käsittelyn
ajaksi.

52 §
Yhteisen seurakuntapalvelun talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan tehtävänä on johtosääntönsä
mukaisesti käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi yhteisen
seurakuntapalvelun toiminta- ja taloussuunnitelma.
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Yhteisen seurakuntapalvelun toiminnan ja talouden suunnittelun
lähtökohdat vuodelle 2017 on kirjattu kirkkoneuvoston pöytäkirjaan
13.4.2016, 79 §. YSP:n on toimintamenoihin käytössään vuonna 2017
yhteensä 1.385.662 €. Tähän summaan eivät sisälly vakinaisen henkilöstön
palkat eivätkä palkkojen sivukulut. Mukana on kuitenkin henkilöstöön
liittyvinä menoerinä mm. matkakorvaukset, puhelinkulut ja
neuvottelupäiväkuluja, samoin kesätyöntekijöiden ja muiden tilapäisen
työvoiman palkkakuluja. Budjettiraamiin sisältyvät myös lähetystyön ja
kansainvälisen diakonian sekä partiolippukuntien avustukset.
Toiminnan suunnittelun perusteet kirkkoneuvosto määritteli päätöksessään
seuraavasti:
”Kirkkoneuvosto päättää
--3) yhteiseksi painopisteeksi vuodelle 2017 reformaation merkkivuoden ja
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden viettämisen painottaen erityisesti
seuraavia osa-alueita:
- osallistava jumalanpalveluselämä
- kristillisen kasvatus
- toimiminen yhdessä muiden kanssa.”
Esittelyssä tätä painopistettä perustellaan näin:
”Näiden teemojen voi katsoa liittyvän useisiin voimassa olevan strategian
suuntaviivoihin ja myös niihin painotuksiin, jotka keskusteluissa ovat olleet
esillä uuden strategian laatimisen yhteydessä esillä. Eri toimintayksiköiden
tulee ottaa suunnittelussaan huomioon yhteinen painopiste mutta niiden
lisäksi on mahdollista painottaa muitakin strategian suuntaviivoja.”
Kyseisen päätöksen esittelyssä on myös seuraava kirjaus:
”Tavoitteita asetettaessa on aihetta kiinnittää aiempaa enemmän huomiota
siihen, että tavoitteet on määritelty riittävän konkreettisiksi ja myös
toteutumisen arviointiin on määritelty riittävän konkreettiset arviointitavat ja
-mittarit. Arvioinnin johtokunta on kiinnittänyt huomionsa tähän
kehittämistarpeeseen.”
Yhteisen seurakuntapalvelun työntekijät saivat suunnitteluperusteet
6.4.2016 Sarpatissa pidetyssä koulutuspäivässä. Yhteisen
seurakuntapalvelun johtaja ohjeisti vastuuhenkilöitä suunnittelemaan
vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman kirkkoneuvoston
päätösten mukaisesti, antoi yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet 26.4.2016
hallinnon saatua valmiiksi ao. lomakkeet ja tarkensi teknisiä ohjeita
vastuuhenkilöille 4.5.2016. Talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimista
varten on hyväksytty tavoiteasettelulomake. Vuotta 2017 koskevan
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talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi lomakkeessa sisällytetään
vuosia 2018–2019 koskevat yleisluontoiset tavoitteet.
Johtokunnan tulee hyväksyä yksikön esimiehen laatima kooste koko
yhteisen seurakuntapalvelun toiminnasta ja työalojen nettomenoista
kertova kooste (LIITE 1).
Yhteisellä työskentelyllä sekä työalakohtaisella suunnittelulla toiminnan ja
talouden suunnittelun perusteiden pohjalta on laadittu kullekin työalalle ja
erityistyömuodolle oma toimintasuunnitelma ja talousarvio (LIITE 2), jotka
niin ikään esitetään johtokunnan hyväksyttäviksi. Lisäksi mukana on
taloushallinnon lähettämä ohjeistus (LIITE 3).
Esitys

Päätös

Johtokunta
1. hyväksyy kirkkoneuvostolle esitettäväksi koosteen yhteisen
seurakuntapalvelun tavoiteasettelun yleiskuvauksesta ja nettomenojen
koosteen mukaiset nettomenot kullekin yhteisen seurakuntapalvelun
työalalle.
2. hyväksyy työalojen ja erityistyömuotojen toimintasuunnitelmat ja
talousarviot.
Johtokunta
1. hyväksyi kirkkoneuvostolle esitettäväksi koosteen yhteisen
seurakuntapalvelun tavoiteasettelun yleiskuvauksesta ja nettomenojen
koosteen mukaiset nettomenot kullekin yhteisen seurakuntapalvelun
työalalle. (LIITE 1)
2. hyväksyy työalojen ja erityistyömuotojen toimintasuunnitelmat ja
talousarviot. (LIITE 2)

53 §
Avustajan palkkaaminen oppisopimuksella näkövammais- ja omaishoitajatyöhön
(Valmistelu: diakonian työalasihteeri Heini Lekander, 050 521 5416)

YSP:n näkövammais- ja omaishoitajatyön avustajan viimeisin
määräaikainen työsuhde päättyi 31.12.2015. Määrätietoisesta etsinnästä
huolimatta uutta, tähän tehtävään sopivaa työllistämistukeen oikeutettua
henkilöä ei ole löytynyt. Diakonian työalasihteeri on alkuvuoden aikana
selvittänyt mahdollisuutta tarjota ao. työssä oppisopimuspaikka sopivalle
henkilölle ja haastatellut tehtävään mahdollisia henkilöitä.
Koulunkäynninohjaaja Tanja Valkeinen on toiminut YSP:ssa aiemmin mm.
leiriavustajana ja Saapas-toiminnan vapaaehtoisena. Hän läpäisi
tammikuussa 2016 lähihoitajakoulutuksen soveltuvuustestin. Valkeisella
olisi Jyväskylän Ammattiopiston kanssa käytyjen neuvottelujen ja todetun
soveltuvuutensa perusteella mahdollisuus kouluttautua lähihoitajaksi
oppisopimuksella näkövammais- ja omaishoitajatyön avustajan tehtävässä.
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Oppisopimuksessa palkkauskustannus on enintään 1.900 euroa/kk.
Seurakunta voi anoa Oppisopimuskeskukselta oppisopimuskorvausta.
Lähiopiskelun päivien ajalta seurakunta ei maksa palkkaa, vaan
opiskelijalla on mahdollisuus hakea opintotukea näille päiville KELA:sta.
Diakonian työalasihteeri on neuvotellut alustavasti Jyväskylän
hoivapalveluyhdistyksen kanssa. Opintoihin liittyvän hoito- ja huolenpitoopintojakson opinnot opiskelija voisi suorittaa Hoivapalveluyhdistyksen
yksikössä. Seurakunta maksaa ko. opintojaksonkin ajalta palkan.
Samaksi ajaksi Hoivapalveluyhdistyksestä voi mahdollisesti tulla
oppisopimusopiskelija tai työkokeilija diakoniatyöhön.
Oppisopimuksesta on tehtävä vähintään kahden vuoden työsopimus, koska
siinä ajassa lähihoitajan tutkinnon voi Jyväskylän aikuiskoulutuskeskuksessa
suorittaa. Esimies on diakonian työalasihteeri ja työpaikkaohjaaja toimii
näkövammais- ja omaishoitotyön diakoniatyöntekijä. Työaika on 30 tuntia
viikossa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Työntekijän on
toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.
Palkkauskulun arvio ajalle 1.8.–31.12.2016 on 9.500 euroa. Tähän
esitetään käytettäväksi diakonialle osoitettuja testamenttivaroja, vanhusten
kotona asumisen tukemiseen kohdennetut varat.
Tehtävässä painottuisi ulkoilu- ja asiointiapu eri puolilla Jyväskylää asuville
näkövammaisille ja omaishoitajille: avustaja voi olla hoidettavan kanssa
sillä aikaa, kun omainen hoitaa omia asioitaan.
Koska oppisopimuksen solmiminen Jyväskylän Ammattiopiston kanssa
edellyttää vähintään kahden vuoden työsuhteen solmimista ao. opiskelijan
kanssa, päätös työsuhteeseen ottamisesta kuuluu kirkkoneuvostolle
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö, 10 §, 7. mom).
Esitys

Johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että
1. seurakunta solmii Jyväskylän Ammattiopiston kanssa oppisopimuksen
lähihoitajaopiskelijan ottamisesta Yhteisen seurakuntapalvelun
diakonian yksikön näkövammais- ja omaishoitajatyön avustajan
tehtävään;
2. seurakunta valitsee Tanja Valkeisen näkövammais- ja vanhustyön
avustajaksi oppisopimuskoulutettavana (lähihoitajakoulutus) ajalle
1.8.2016–31.7.2018;
3. näkövammais- ja omaishoitajatyön avustajan esimies on diakonian
työalasihteeri ja työpaikkaohjaajana toimii näkövammais- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä;
4. työsuhteeseen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa;
5. työntekijän on toimitettava todistus terveydentilastaan:
6. palkkakulut, enintään 1900 €/kk, kohdennetaan diakonian
lahjoitusvaroihin.

Päätös

Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että
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1. seurakunta solmii Jyväskylän Ammattiopiston kanssa oppisopimuksen
lähihoitajaopiskelijan ottamisesta Yhteisen seurakuntapalvelun
diakonian yksikön näkövammais- ja omaishoitajatyön avustajan
tehtävään;
2. seurakunta valitsee Tanja Valkeisen näkövammais- ja vanhustyön
avustajaksi oppisopimuskoulutettavana (lähihoitajakoulutus) ajalle
1.8.2016–31.7.2018;
3. näkövammais- ja omaishoitajatyön avustajan esimies on diakonian
työalasihteeri ja työpaikkaohjaajana toimii näkövammais- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä;
4. työsuhteeseen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa;
5. työntekijän on toimitettava todistus terveydentilastaan:
6. palkkakulut, enintään 1900 €/kk, kohdennetaan diakonian
lahjoitusvaroihin.

54 §
Rippikoululeirin 411 siirtäminen Rysästä ulkopuoliseen leiripaikkaan
(Valmistelu: Kasvatuksen pappi Johanna Puupponen, 040 560 9934)

Vesalan vanhin osa Rysä on toukokuun alussa alkaneen korjauksen alla
eikä leirikeskuksena vastaa tällä hetkellä rippikoulun tarpeita. Rippikoulusta
411 7.-14.6.2016 vastaavat Seppo Wuolio ja Ulla-Maija Grönholm ovat
yhdessä kasvatuksen papin Johanna Puupposen kanssa todenneet, että
rippikoululeirille on etsittävä toinen paikka. Asiassa on kuultu myös
kiinteistöpäällikön kanta.
Revontuli Hankasalmella oli ainut vapaana oleva kohtuullinen paikka.
YSP:n rippikoulurahoissa ei ole budjetoitu tätä leiriä näin suurelle
summalle.
Kustannuserittely ja -vertailu on seuraava:
Budjetoitu, Rysä:
Kokonaishinta/ täysihoito 6.200 €
Kustannukset Revontuli:
Täysihoito
Draivi 30 henkeä, 395 €/hlö/vko, yhteensä 11.850 € (27
rippikoululaista ja 3 ohjaajaa)
Revontulimökki viidelle tyttöisoselle, 5 x 410 €/hlö/vko,
yhteensä 2.050 €.
Revontulimökki kolmelle poikaisoselle ja yövahdille, 4 x 410
€/hlö/vko, yhteensä 1.640 €
Leirintäalueen sauna 30 €/tunti/sauna x 4 = 120 €
Bussikuljetus Pohjolan Matka: Kuokkala – Revontuli Kuokkala 380 €
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Yksilöhinta kaikkiaan 59 €/vrk, henkilömäärä
kokonaisuudessaan 39 henkeä.
Kokonaishinta rippikoululeirin 411 pitämisestä Revontulessa on 16.040 €,
mikä tarkoittaa 9.840 € ylimääräisiä kustannuksia suunniteltuun verrattuna.
Seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti johtokunnan on tehtävä
hankintapäätös, jos hankinnan hinta on 5.001–30.000 €.
Esitys

Johtokunta hyväksyy rippikoulun 411 pitämisen Hankasalmen
Revontulessa esittelyn mukaisesti ja päättää syksyn aikana erikseen, miten
mahdollinen syntyvä budjettivaje katetaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

55 §
Kutsu Yhtyneiden Raamattuseurojen delegaatioon Kiinaan
(Valmistelu: lähetystyö ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Suomen Pipliaseura on saanut mahdollisuuden kutsua 2-3 henkilöä
Yhtyneiden Raamattuseurojen delegaatioon, joka vierailee Yunnanin
maakunnassa Kiinassa. Lisäksi vierailuun sisältyy käynti Nanjingin
teologisessa seminaarissa ja Raamattupainossa. Tätä mahdollisuutta
tarjotaan ensisijaisesti seurakunnille, joilla on yhteistyösopimus Kiinan
raamattutyön tukemisesta.
Viime vuosina yhteistyösopimusten tuki on kanavoitu merkittävältä osalta
raamatunkäännöstyöhön Yunnanin maakunnassa. Vierailun aikana on
mahdollisuus tutustua käännöshankkeisiin ja kääntäjiin. Vähemmistöjen
asema Kiinassa ei ole paras mahdollinen. Vierailun kautta voimme tukea
heitä ja heidän omaa identiteettiään. Vierailusta on neuvoteltu myös valtion
uskontoviranomaisten kanssa. Vierailu on ainutlaatuinen mahdollisuus
nähdä sellaista Kiinaa, johon turisti harvoin eksyy.
Jyväskylän seurakunnalle Pipliaseura tarjoaa paikkaa delegaatioon.
Pipliaseuran pääsihteeri Markku Kotila on lähettänyt kutsun sähköpostitse
Arto Viitalalle, Jukka Helinille ja Ulla Klemettiselle 4.5.2016.
Vierailu toteutuu Kiinan osalta 20.–26.10.2016. Lisäksi on syytä varata
lentoihin 1-2 päivää molemmille puolille. Kulut Kiinassa ovat 1400 euroa.
Lisäksi tulee lentolippu Helsinki-Shanghai-Helsinki. Arvioitu kokonaishinta
on 2.500–3.000 euroa.
Esitys

TARKASTETTU:

Hyväksytään kutsu ja päätetään osoittaa lähetystyön ja kv-vastuun yksikön
vuorovaikutusmäärärahasta 3.000 € seurakunnan työntekijän
matkakuluihin Yhtyneiden Raamattuseurojen delegaation jäsenenä.
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Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi pyydetään seurakunnan edustajalta
johtokunnalle raportti vierailusta.

56 §
SLS:n kanssa solmittu sopimus Inkerin kirkon Saratovin Pyhän Johanneksen seurakunnan työn
tukemiseksi
(Valmistelu: lähetystyö ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta on kokouksessaan 11.11.2015, 80
§, käsitellyt Saratovin sopimusta seuraavasti:
Jyväskylän seurakunta on solminut määräaikaisen nimikkosopimuksen
Suomen Lähetysseuran kanssa Inkerin kirkon Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakunnan työn tukemiseksi. Sopimus on solmittu
määräajaksi vuosiksi 2011–2015. Samalla Saratovin seurakunta on
Jyväskylän seurakunnan ystävyysseurakunta.
Saratovin Pyhän Johanneksen seurakunta on Keltinmäen ja Säynätsalon
alueseurakuntien ystävyysseurakunta. Jyväskylän seurakunnan
talousarviovaroista Suomen Lähetysseuralle on osoitettu 9.000 € Saratovin
Pyhän Johanneksen seurakuntatyön tukemiseksi.
Saratovin kaupunki sijaitsee Inkerin kirkon Volgan rovastikunnassa.
Saratovissa asuu yli 800 000 ihmistä.
Seurakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2016 liittyvät
lähetystyöhön ja nuorisotyöhön ja sitä kautta seurakunnan kasvuun.
Seurakunnan jäsenmäärä on muutamaa henkeä vaille 100.
Nuoren sukupolven ajatusmaailma on Saratovissakin kulutusideologian
kyllästämä. Seurakunnan pyrkimyksenä on tavoittaa hengellistä sisältöä
elämäänsä etsiviä nuoria etenkin musiikkitoiminnan kautta. Muita
seurakunnan toimintamuotoja ovat esimerkiksi diakoniatyö ja lapsityö.
Saratovin alueen ominaispiirre on saksalaistaustainen kansanosa. Muita
väestöryhmiä ovat venäläiset sekä suomensukuiset, kuten
erzämordvalaiset. Myös seurakunnan jäsenkunta on monikansallista.
Suomen Lähetysseura pitää tavoitteenaan, että Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakunnan toiminta muodostuu vähitellen omavaraiseksi.
Tästä syystä tuen on suunniteltu pienenevän aiemmasta portaittain. Nyt
esitettävät summat on suunniteltu yhdessä Suomen Lähetysseuran
Venäjän-työn koordinaattorin kanssa.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan oikeus
päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
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hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää jatkaa
Suomen Lähetysseuran kautta solmitun Saratovin Pyhän Johanneksen
seurakuntatyön tukemista seuraavasti:
1) Sopimus solmitaan vuosille 2016–2020.
2) Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista kohdennetaan tukea Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakuntatyön tukemiseksi seuraavalla tavalla:
2016
7500 €
2017–2018 5000 €
2019–2020 3000 €
3) Jyväskylän seurakunnan tuki käytetään Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakunnan työn vahvistamiseen.
Päätös

Esityksen mukaan.

Suomen Lähetysseuran ja Inkerin kirkon välisissä neuvotteluissa on
huhtikuussa 2016 saatu uutta tietoa, jonka perusteella Lähetysseura esittää
muutoksia Jyväskylän seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran väliseen
sopimukseen: Inkerin kirkko on esittänyt Lähetysseuralle toiveen Saratovin
seurakunnan kirkkoherran Olav Panchun vikaarin tehtävien (piispan apu
yleiskirkollisissa tehtävissä) tukemisesta 3.000 €:lla vuonna 2016. SLS:n
palvelupäällikkö Riitta Sandberg on informoinut asiasta työalasihteeri Ulla
Klemettistä.
Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Saratovin Pyhän Johanneksen
seurakunnan toiminta muuttuu omavaraiseksi. Käydyissä neuvotteluissa on
päädytty esittämään, että tukea Saratovin Pyhän Johanneksen
seurakunnan työn vahvistamiseen osoitettua tukea voidaan pienentää
aiemmin päätettyä nopeammin. Tämä mahdollistaa tuen osittaisen
uudelleen suuntaamisen tämän vuoden osalta kirkkoherran Olav Panchun
vikaarin tehtävien tukemiseen ilman, että tähän sopimukseen sidottu
tukisumma kasvaa.
Kuten 11.11.2015, 80 § esittelystä ilmenee, 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. Suomen
Lähetysseuran kanssa solmitun palvelusopimuksen hyväksyessään
kirkkoneuvosto kokouksessaan 22.4.2015, 97 § on erikseen antanut
johtokunnalle oikeuden tällaisten muutosten hyväksymiseen ko.
puitesopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa. Näin ollen tässä asiassa
päätösvalta on johtokunnalla.
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Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta muuttaa 11.11.2015 tekemäänsä
päätöstä Suomen Lähetysseuran kautta solmitun Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakuntatyön tukemista koskevaa sopimusta seuraavasti:
1) Sopimus solmitaan vuosille 2016–2020.
2) Jyväskylän seurakunnan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista kohdennetaan tukea
Saratovin Pyhän Johanneksen seurakuntatyön tukemiseksi seuraavalla
tavalla:
2016
4.500 €
2017–2018 3.500 €
2019–2020 2.000 €
Jyväskylän seurakunnan tuki käytetään Saratovin Pyhän Johanneksen
seurakunnan työn vahvistamiseen.
3) Lisäksi Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista tuetaan vuonna 2016 Olav Panchun vikaarin
tehtävissä toimimista 3.000 €.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

57 §
Matkaraportti Saappaan Fuengirolan-matkalta
Jyväskylän Saapas täyttää nykymuodossaan tänä vuonna 10 vuotta.
Juhlavuoden merkeissä erityisnuorisotyö järjesti matkan Aurinkorannikon
suomalaisen seurakunnan vieraaksi 22.–29.3.2016. Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 24.2.2016, 17 §,
seuraavasti:
Johtokunta päätti osoittaa Saappaan Espanjan -opintomatkaan 2.000 €:n
lisämäärärahan projektirahasta kustannuspaikalta 1992050209.
Lisäksi pyydetään johtokunnalle matkalta raportti.
Matkasta on päätöksen edellyttämällä tavalla laadittu raportti, joka on
liitteenä (LIITE 4).
Esitys

Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. (LIITE 3)

58 §
Ilmoitusasiat
Johtokunnan syksyn 2016 kokoukset pidetään 7.9., 28.9., 2.11. ja 30.11.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
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59 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
60 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

48-60 §

Pöytäkirjantarkistus

YSP:n toimisto
Cygnaeuksenkatu 8

26.5.2016
klo 13-15.30

Yrjö Damskägg

Anna Ruokonen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

30.5.-12.6.2016
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

17.5.2016

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Todistaa
Jukka Helin
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