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KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
11 §
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 17.2.2016.
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

12 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
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13 §
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
25.2.2016 klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirja päätettiin tarkista heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Petri Janhunen ja Jani Tanskanen.

14 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

15 §
Nuorten aikuisten työn koordinaattorin määräaikainen virka
(valmistelija Petri Grönholm, puh. 040 509 8060)

Jaakko Ahvo ja yhdeksän muuta kirkkovaltuutettua jättivät kirkkovaltuuston
kokouksessa 6.10.2014 aloitteen koskien määräaikaisen nuorisotyön viran
perustamista. Viran pääpainona aloitteen mukaan tulisi olla nuorten
aikuisten aktivointi. Viran myötä voitaisiin aloitteen tekijöiden mukaan
kehittää nuorten aikuisten toimintaa ja vähentää heidän kirkosta
eroamistaan. Perusteluiksi aloitteessa mainitaan, että yli puolet
seurakuntamme jäsenyydestä vuoden 2013 aikana eronneista oli nuoria
aikuisia eli 18–29-vuotiaita. Aloitteessa myös kysytään, onko Jyväskylän
seurakunnassa nuorille aikuisille tarkoitettua toimintaa ja mainitaan, että
kyseisen uuden viranhaltijan tehtävänä olisi mm. kehittää säännöllistä
toimintaa seurakunnassa sekä erilaisia tapahtumia nuorille aikuisille.
Vastausta tehtyyn aloitteeseen valmisteltiin yhteisen seurakuntapalvelun
johtajan Jukka Helinin johdolla tapahtuneella muutamien yhteisen
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seurakuntapalvelun ja alueseurakuntien työntekijöiden kuulemisella.
Valmistelun yhteydessä tehty kartoitus osoitti, että nuorten aikuisten
toiminnan määrä seurakunnassamme on merkittävä ja että toiminta on
hyvin monipuolista. Seurakunnan tai läheisesti sen kanssa yhteistyössä
olevien tahojen toimintaan osallistuu säännöllisesti satoja nuoria aikuisia.
Valmistelussa todettiin myös, että tehty aloite haastaa jokaisen
seurakunnan työntekijän ja luottamushenkilön kysymään, miten
seurakuntamme kaikkea toimintaa voidaan kehittää sellaiseksi, että nuoret
aikuiset voisivat tuntea seurakunnan jäsenyyden olevan tärkeä. Nuorten
aikuisten luontevin rooli on tekijän ja osallistujan rooli. Nuorten aikuisten
saaminen seurakunnan toiminnan ulkokehältä sen ytimeen edellyttää, että
heidän kysymyksilleen ja heille itselleen luonteville osallistumistavoille on
tilaa seurakunnassa. Lisäksi todettiin, että seurakuntamme viestintää on
syytä kehittää entistäkin vahvemmin myös nuorten aikuisten tarpeet
huomioon ottaen. Läsnäolo siellä, missä nuoret aikuiset ovat, tarkoittaa
entistä vahvempaa läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.
Asian esittelyssä kirkkoneuvostossa 26.11.2014, 184 §, todettiin nuorten
aikuisten toiminnan laajuuden ja sen jakautumisen osaksi eri
alueseurakuntien ja työmuotojen toimintaa tarkoittavan käytännössä sitä,
että yhden viranhaltijan ei ole mahdollista ottaa erilaisten toimintojen ja
tapahtumien järjestämiseen painottuvaa kokonaisvastuuta nuorten
aikuisten toiminnasta. Koordinointi- ja kehittämisvastuun katsottiin
puolestaan kuuluvan nuorisotyön työalasihteerille. Kun
henkilöstösuunnitelma lisäksi edellyttää virkojen suunnitelmallista
vähentämistä, määräaikaisenkaan tehtävän perustamista ei katsottu
tarkoituksenmukaiseksi.
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen, että asiasta kirkkovaltuustolle
annettavaan vastaukseen lisätään kannanotto, että määräaikaisen viran
perustaminen on välttämätöntä. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan
15.12.2014, 7 §, kirkkoneuvoston vastauksen.
Yhteisen seurakuntapalvelun nuorisotyön yksikkö on valmistellut
määräaikaisen viran perustamista. Valmistelutyötä ovat hidastaneet
merkittävästi nuorisotyön työalasihteerin viran hoitamisessa tapahtuneet
henkilöstövaihdokset.
Asiaa vs. työalasihteeri Petri Grönholmin johdolla valmistelleen työryhmän
näkemyksen mukaan määräaikaisen viran tarkoitus on nuorten aikuisten
toiminnan kehittäminen ja koordinointi Jyväskylän seurakunnassa ja viran
pääasialliset tehtävät seuraavat:
 Nuorten aikuisten toiminnan kartoittaminen Jyväskylän seurakunnassa
 Toiminnan koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa (alueseurakunnat, oppilaitostyö, erityisnuorisotyö,
vammaisnuorisotyö, lähetys ja kv-vastuu)
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Nuorten aikuisten kuuleminen ja työn suunnitteleminen yhdessä heidän
kanssaan.
Alueseurakuntien nuorten aikuisten työn tukeminen
Tietoverkon ja erityisesti sosiaalisen median käytön kehittäminen
nuorten aikuisten kanssa ja parissa tehtävässä työssä.
Nuorten aikuisten tapahtumista tiedottaminen eri tiedotuskanavissa
Nuorten aikuisten keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen osana
seurakunnan elämää.

Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se
päättää
1. perustaa ja täyttää Yhteisen seurakuntapalvelun nuorisotyön yksikköön
sijoittuvan nuorten aikuisten työn koordinaattorin viran määräaikaisesti
ajalle 1.9.2016 - 30.5.2018;
2. että viran kelpoisuusvaatimus on Kirkon säädöskokoelman nro 102
mukainen kelpoisuus;
3. että virkaan määräaikaisesti valitun tulee ennen viran vastaanottamista
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote;
4. että viran pääasialliset tehtävät ovat edellä esittelytekstissä mainitun
mukaiset;
5. että lähiesimiehenä toimii nuorisotyön työalasihteeri ja virka-paikkana on
Jyväskylän seurakunnan toimitalo Tellervonkatu 5;
6. että viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen;
7. että virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §)
tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia;
8. haastattelutyöryhmän kokoonpanosta.

Päätös

Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se päättää
1. perustaa ja täyttää Yhteisen seurakuntapalvelun nuorisotyön yksikköön
sijoittuvan nuorten aikuisten työn koordinaattorin viran määräaikaisesti
ajalle 1.9.2016 - 30.5.2018;
2. että viran kelpoisuusvaatimus on Kirkon säädöskokoelman nro 102
mukainen kelpoisuus;
3. että virkaan määräaikaisesti valitun tulee ennen viran vastaanottamista
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote;
4. että viran pääasialliset tehtävät ovat edellä esittelytekstissä mainitun
mukaiset;
5. että lähiesimiehenä toimii nuorisotyön työalasihteeri ja virka-paikkana on
Jyväskylän seurakunnan toimitalo Tellervonkatu 5;
6. että viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen;
7. että virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §)
tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia;
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8. haastattelutyöryhmän kokoonpanosta.

16 §
Rippikoulut 2016 muualla kuin seurakunnan omissa leirikeskuksissa tai Hiippakuntakartanossa
(Valmistelija Johanna Puupponen, puh. 040 560 9934)

Seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti johtokunnan on tehtävä
hankintapäätös, jos hankinnan hinta on 5.001–30.000 €. Kuluvan vuoden
rippikoulujen pitopaikat on suunniteltu huolellisesti eri vaihtoehtojen välillä
ottaen huomioon palvelun hinta ja soveltuvuus rippikoulukäyttöön.
Vuoden 2016 muualla kuin seurakunnan omissa leirikeskuksissa tai
Hiippakuntakartanossa Kuortaneen Haapaniemessä pidettävien
rippikoulujen osalta on päädytty seuraaviin leiripaikkoihin:
Ruka, Oivangin Nuorisokeskus 27.2.–5.3.2016
Majoitus ja ruokailu n. 9.500 €
Kuljetus 3.150 €

yhteensä: 12.650 €

Sotkamo, Rytilahden Maja 27.2.–5.3.2016
Majoitus ja ruokailu n. 8.300 €
Kuljetus 2.950 €

yhteensä: 11.250 €

Talvella tarvitsemme kaksi laskettelu/hiihtorippikoulua keventääksemme
kesälle kohdistuvaa painetta. Oivangin nuorisokeskus ja Rytilahden Maja
(Sotkamon seurakunnan leirikeskus) on valittu sijainnin perusteella. Matka
ko. paikkoihin ei ole kohtuuton. Molemmat ovat kohtuullisen matkan päässä
laskettelurinteeltä. Lisäksi hinta on tavanomainen (n. 43 €/vrk),
nuorisokeskuksessa jopa edullinen (nuorilta n. 36 €/vrk, aikuisilta 45 €/vrk).
Hiihtolomaviikolle on rajoitetusti paikkoja käytettävissä. Aiemmin
käyttämämme Levin LomaPaksu on tilamuutosten vuoksi soveltumaton
rippikoulujemme käyttöön.
Viro 9.–15.6.2016
Matkat: 1.843 € (laiva) + n. 3.200 € (linja-autot kilpailutetaan myöhemmin
erikseen)
majoitus ja ruoka Turismi Talu, Haanja: n. 6.000 €
yhteensä 9.200 €
Viro 16.–22.6.2016
Matkat: 1.920 € (laiva) + n. 3.200 € (linja-autot kilpailutetaan myöhemmin
erikseen)
majoitus ja ruoka Turismi Talu, Haanja: n. 6.200 €
yhteensä 9.400 €
Viron rippikoulujen perinne on vanha. Turismi Talun puitteet ja sijainti ovat
erinomaiset rippikoululeirille. Tarttoon on n. tunnin matka, leiri osallistuu
siellä seurakunnan jumalanpalvelukseen. Samaa linja-autoa tarvitaan koko
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matkan ajan Jyväskylästä asti, sillä tavaroita on muutoin mahdoton
kuljettaa laivassa.
Kiponniemi, Vesanka 13.–20.6.2016, 27.6.–4.7.2016, 4.–11.7.2016 ja 11.–
18.7.2016
Yksi ryhmä n. 12.000 €
yhteensä n. 48.000 €
Kiponniemen sijainti on erinomainen. Kuljetuksiin ei mene aikaa eikä rahaa.
Kiponniemi on niitä harvoja paikkoja, joissa on kesäkuulle ja heinäkuun
alkuun tilaa rippikoululeirille. Olemme pitäneet aiemmin rippikoululeirejä
Kiponniemessä, eikä kukaan ole valittanut sisäilmaongelmista. Muita
keskeisiä valintakriteerejä ovat sopiva sijainti, kohtuullinen hinta sekä rauha
pitää rippikoulua.
Marttinen, Virrat 25.7.–1.8.2016., 1.–8.8.2016
Yksi ryhmä n. 12.000 €
yhteensä n. 24.000 €
Marttinen on nuorisokeskus, jossa on hyvät puitteet rippikoululeirille.
Valitettavasti siellä ei ole tilaa aiemmin kesällä. Hinta on normaalitasoa.
Esitys

Johtokunta hyväksyy esittelyn mukaiset hankinnat.

Päätös

Korjattiin esityksessä Viron leirien yhteensä summat:
Viro 9.–15.6.2016
Matkat: 1.843 € (laiva) + n. 3.200 € (linja-autot kilpailutetaan myöhemmin
erikseen)
majoitus ja ruoka Turismi Talu, Haanja: n. 6.000 €
yhteensä 11.043 €
Viro 16.–22.6.2016
Matkat: 1.920 € (laiva) + n. 3.200 € (linja-autot kilpailutetaan myöhemmin
erikseen) majoitus ja ruoka Turismi Talu, Haanja: n. 6.200 €
yhteensä 11.320 €
Korjauksen jälkeen johtokunta hyväksyi esittelyn mukaiset hankinnat.

17 §
Lisämääräraha Saappaan Espanjan opintomatkan kuluihin
Jyväskylän seurakunnan palveluoperaatio Saapas täyttää 10 vuotta
keväällä 2016. Saapas-toimintaa on ollut Suomessa jo yli 40 vuotta.
Jyväskylän Saappaan toiminnassa on n. 150 vapaaehtoistyöntekijää.
Toimintaa organisoi ja toteuttaa Jyväskylän seurakunnan erityisnuorisotyö.
Pääsiäisen aikaan 2016 on suunniteltu Saappaan vapaaehtoisille
opintomatka Espanjan Aurinkorannikolle Fuengirolaan tutustumaan siellä
tehtävään Saappaan katutyöhön. Samalla tarjotaan jyväskyläläistä
kokemusosaamista Aurinkorannikon Saappaan käyttöön ja
hyödynnettäväksi. Matkalla tutustutaan myös Aurinkorannikon suomalaisen
seurakunnan muuhun toimintaan. Opintomatkan ohjelma on liitteenä
(LIITE 1).
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Matkalle osallistuu 16 nuorta vapaaehtoista ja kolme työntekijää. Matkan
kokonaiskustannukset ovat n. 9.500 €. Kukin osallistuja maksaa matkansa
itse, kaikkien matkat yht. n. 5.000 €. Saapas-toiminnan budjettivaroin
katetaan n. 1.500 €. Jyväskylän Saappaan Tuki ry. tukee matkaa 500–1000
€ summalla. Jyväskylän Saappaan Tuki ry perustettiin vuonna 2008
tukemaan Jyväskylän seurakunnan ylläpitämää Saapas-toimintaa
aatteellisesti ja taloudellisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
päivystäjien jaksamista toisinaan raskaassa työssä järjestämällä
virkistystoimintaa. Yhdistys tukee päivystystoimintaa myös taloudellisesti
osallistumalla tarvike- ja kalustohankintoihin.
Nyt anottavalla lisämääräärahalla 2.000 € katetaan opintomatkan
majoituskustannuksia.
Esitys

Johtokunta päättää osoittaa Saappaan Espanjan-opintomatkaan 2.000 €
lisämäärärahan projektirahasta kustannuspaikalta 1992050209.

Päätös

Johtokunta päätti osoittaa Saappaan Espanjan -opintomatkaan 2.000 €:n
lisämäärärahan projektirahasta kustannuspaikalta 1992050209.
Lisäksi pyydetään johtokunnalle matkalta raportti.

18 §
Lisämäärärahan anominen vuosiavustukseen Jyväskylän ruokapankin toiminnan tukemiseen
(Valmistelija Heini Lekander, puh. 050 521 5416)

YSP:n diakonian vuoden 2016 talousarviossa on ruokapankille budjetoitu
1.400 € vuosiavustus. Jyväskylän seurakunta on vuosien ajan tukenut
ruokapankin toimintaa, jota hallinnoi Jyväskylän Katulähetys ry. ja diakonian
työalasihteeri on ruokapankin ohjausryhmän jäsen. Diakoniatyöntekijät
kirjoittavat alueseurakunnissa ruokapankkiseteleitä, joilla henkilöt saavat
hakea Ruokapankin jakelupisteistä EU-ruoka-apua ja lisäksi nk.
lahjoituskasseja, joissa on kauppojen lahjoittamaa ruokaa.
Ruokapankin kulut ovat kasvussa: Katulähetyksen omistama tila
Sammonkadulla ei ole riittänyt enää kaikkeen toimintaan. EU-ruuanjakelun
käynnistyttyä uudelleen vuonna 2015 Katulähetys vuokrasi SPR:ltä
toimitilaa Sammonkadulta tätä tarkoitusta varten. Tänä vuonna
lisähaasteena on kauppojen lahjoitusruuan määrän mahdollinen kasvu,
mikä merkinnee kylmäsäilytyslaitteiden lisätarvetta. Jyväskylän
seurakunnan vuosiavustus Jyväskylän Katulähetykselle on viime vuosina
ollut 9.000 €.
Esitys

TARKASTETTU:
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Esittelijä korjasi esitystään seuraavasti:
Johtokunta päättää osoittaa 2.400 € lisämäärärahan Jyväskylän
Katulähetys ry:n hallinnoiman ruokapankin toimintaan projektirahasta
kustannuspaikalta 1992050209 sekä päättää osoittaa diakonian budjetista
1992410000 määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen ja sivukuluihin
varatuista summista 5.200 €.

19 §
Nimikkolähettisopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa
(Valmistelija Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Palokan alueneuvosto käsitteli kokouksessaan 9.12.2015, 66 §,
nimikkolähettisopimuksen solmimista Suomen Lähetysseuran kanssa:
”Jyväskylän seurakunnan solmima nimikkolähettisopimus Jenni Haunian
työn tukemiseksi Pakistanissa päättyy 31.12.2015. Nimikkosopimus
päättyy, koska Suomen Lähetysseura ei toistaiseksi lähetä työntekijöitä
Pakistaniin maan turvallisuustilanteen vuoksi ja Jenni Haunia on
hakeutunut sairaanhoitajan tehtäviin Suomessa.
Työalasihteeri Ulla Klemettinen on käynyt neuvotteluja Suomen
Lähetysseuran kanssa uusista nimikkoläheteistä tai -kohteista. Näistä
kohteista keskusteltiin alustavasti Palokan alueneuvoston kokouksessa
9.11.2015. Alueneuvosto pyysi asiasta myös työntekijöiden lausuntoa.
Pyydetyn lausunnon on laatinut alueseurakunnan lähetystyön
vastuuhenkilö Päivi Itkonen (liite). Työntekijät ehdottavat uusiksi
nimikkoläheteiksi Jarmo ja Marja Karjalaista Thaimaassa.
Jarmo Karjalaisen tehtäviin Thaimassa kuuluu toimia Mekongin ja Oseanin
alueen aluepäällikkönä. Hänen tehtäviin kuuluu hallinnollisia tehtäviä ja
yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Marja Karjalaisen
työtehtävä tarkentuu myöhemmin. Karjalaisten perhe lähtee Thaimaahan
maaliskuussa 2016.
Jarmo ja Marja Karjalaisen työn tukemiseksi osoitetaan Jyväskylän
seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista
20.000 €. (Tukisumma muodostuu vuoden 2015 loppuun päättyvistä
Suomen Lähetysseuran ja Jyväskylän seurakunnan solmimista
sopimuksista: Jenni Haunian työn tukeminen 13.000 € ja Joskar-Olan
seurakuntatyön tukeminen 7.000 €.)
Esitys

TARKASTETTU:

Palokan alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle nimikkolähettisopimuksen solmimista Suomen
Lähetysseuran kanssa Jarmo ja Marja Karjalaisen työn
tukemiseksi Thaimaassa.
1) Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen
1.1.2016
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2) Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle
osoitetuista talousarviovaroista kohdennetaan 20 000€ Jarmo
ja Marja Karjalaisen työn tukemiseksi.
3) Palokan alueseurakunta sitoutuu rukoilemaan ja pitämään
esillä Jarmo ja Marja Karjalaisen työtä.
Päätettiin esittää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle
nimikkolähettisopimuksen solmimista esityksen mukaisesti.”

Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävä
on päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa
sellaisista lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tämä koskee kirkkoneuvoston
päätöksellä 22.4.2015, 97 §, Suomen Lähetysseuran kanssa solmittua
puitesopimusta. Palokan alueneuvoston esityksen hyväksyminen kuuluu
näin ollen johtokunnalle.
Esitys

Johtokunta päättää Palokan alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1. Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan nimikkolähettisopimus
Jarmo ja Marja Karjalaisen työn tukemiseksi Thaimaassa;
2. sopimus solmitaan 1.1.2016 alkaen toistaiseksi;
3. Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista kohdennetaan 20.000 € Jarmo ja Marja
Karjalaisen työn tukemiseksi.
Lisäksi johtokunta toteaa, että Palokan alueseurakunta on sitoutunut
rukoilemaan ja pitämään esillä Jarmo ja Marja Karjalaisen työtä.

Päätös

Johtokunta päätti, että
1. Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan nimikkolähettisopimus
Jarmo ja Marja Karjalaisen työn tukemiseksi Thaimaassa;
2. sopimus solmitaan 1.1.2016 alkaen toistaiseksi;
3. Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista kohdennetaan 20.000 € Jarmo ja Marja
Karjalaisen työn tukemiseksi.

20 §
Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin
(Valmistelija Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön, 8 §:n 4 momentin mukaan
johtokunta valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kokouksiin.

TARKASTETTU:
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Jyväskylän seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen, ja 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 seurakunnan edustajat esitetään lähetettäväksi kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kesäpäiville ja -juhlille seuraavasti:
21.–22.5. Raamattutapahtuma, Pipliaseura, Hyvinkää
21.–22.5. ”Elämän aallot” Medialähetyspäivät, Lappeenranta
11.–12.6. ”Olet tässä” Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Vihti (4
henk.)
17.–19.6. ”Sykkeessä” Lähetyksen kesäpäivät, Lähetysyhdistys Kylväjä,
Pori
1.–3.7.
”Uskon puolesta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
1.–3.7.
”Elävän veden virrat” valtakunnallinen evankeliumijuhla, Sley,
Virrat
13.–14.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Lappeenranta
Esitys

Johtokunta päättää, että
1. Jyväskylän seurakunta lähettää edustajansa esittelytekstissä luetelluille
kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kesäjuhlille ja päiville;
2. alueseurakuntia pyydetään nimeämään kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin edustajaehdokkaita
työntekijöistä ja luottamushenkilöistä sekä ilmoittamaan ehdokkaista
lähetystyön ja kansainvälisen vastuun työalasihteerille Ulla
Klemettiselle 16.3.2016 mennessä;

TARKASTETTU:
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3. Yhteisen seurakuntapalvelun työntekijöiden ja johtokunnan parissa
kartoitetaan edustajaehdokkaita samaan määräaikaan mennessä;
4. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää seurakunnan edustajat
kesäjuhlille kokouksessaan 30.3.2016.
Päätös

Johtokunta päätti, että
1. Jyväskylän seurakunta lähettää edustajansa esittelytekstissä luetelluille
kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kesäjuhlille ja päiville;
2. alueseurakuntia pyydetään nimeämään kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin edustajaehdokkaita
työntekijöistä ja luottamushenkilöistä sekä ilmoittamaan ehdokkaista
lähetystyön ja kansainvälisen vastuun työalasihteerille Ulla
Klemettiselle 16.3.2016 mennessä;
3. Yhteisen seurakuntapalvelun työntekijöiden ja johtokunnan parissa
kartoitetaan edustajaehdokkaita samaan määräaikaan mennessä;
4. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää seurakunnan edustajat
kesäjuhlille kokouksessaan 30.3.2016.

21 §
Ilmoitusasiat
-

Diakonia-avustajan tehtävän täyttäminen oppisopimustietä
Johtokunnan muut kevään kokoukset pidetään 30.3., 27..4. ja 25.5.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
YSP:n työntekijöiden suunnittelupäivä pidetään ke 6.4. leirimaja
Sarpatissa, Tikkakoskella. Noin klo 16–19 mukaan kutsutaan myös
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

22 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
23 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti
Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

11-23 §

Pöytäkirjantarkistus

kokouksen jälkeen

TARKASTETTU:

Arja Wirzenius
sihteeri

24.2.2016
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Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset
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Petri Janhunen

Jani Tanskanen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

25.2.-9.3.2016
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

17.2.2016

Todistaa
Jukka Helin
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