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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
38 §
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 20.4.2016.
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.

39 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

TARKASTETTU:
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40 §
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
28.4.2016 klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Petri Janhunen ja Erkki Puhalainen.

41 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

42 §
Unkarin-rippikoulu 9.-16.6.2016
(Valmistelija kasvatuksen pappi 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.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan
24.2.2016, 16 §, kuluvan vuoden muut kuin seurakunnan omissa
leirikeskuksissa tai Haapaniemen hiippakuntakartanossa pidettävät
rippikoululeirit. Unkarissa 9.-16.6.2016 pidettävän rippikoulun kustannukset
eivät vielä tuolloin olleet tarkentuneet.
Unkarin-rippikoulun kustannusarvio on liitteenä (LIITE 1). Siinä on kuvattu
myös hankinnan kilpailutus.
TARKASTETTU:
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Esitys

Johtokunta hyväksyy seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti ao.
hankinnan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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43 §
Palokan alueseurakunnan nimikkosopimusasiat
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Palokan alueneuvosto on kokouksessaan 30.3.2016, 14 §, käsitellyt
nimikkosopimusasioita:
”Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkosopimus Anssi ja Kaarina
Savosen työn tukemiseksi Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kanssa vuodesta 2010. Nimikkosopimus on kuulunut Palokan ja
Huhtasuon alueseurakuntien vastuulle.
Anssi ja Kaarina Savonen ovat palanneet kotimaahan eivätkä ole enää
palaamassa lähetyskentälle Japaniin. Nimikkosopimus voidaan näin ollen
todeta päättyneeksi.
Savosten sopimuksen päättyminen tarjoaa alueseurakunnalle
mahdollisuuden uuden nimikkosopimuksen solmimiseen.
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on tarjonnut seuraavia
vaihtoehtoja:
- Hannu ja Liliann Keskinen palvelevat Pietarissa Jaanin (Johanneksen)
seurakuntaa, joka on vironkielinen.
- Heidi Tohmola palvelee juutalaistyössä Lähi-Idässä tehden
henkilökohtaista työtä sekä työskennellen graafikkona.
- Kari ja Susanne Valkama tekevät raamatunkäännöstyötä KaakkoisAasiassa Skypen välityksellä ja työalueella vieraillen Suomesta käsin
sekä käännösohjelmien kehitystyötä tietotekniikan saralla.
Savosten sopimuksen päättymisen jälkeen Palokan alueseurakunnalla on
edelleen yksi voimassa oleva nimikkosopimus Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa. Tuemme Jorma Laineen
tekemää työtä Inkerin kirkon palveluksessa Venäjällä. Tämän takia
alueseurakunnan työntekijät pitävät luontevana yhteistyön avaamista
kokonaan uuden lähetysjärjestön kanssa. Vaihtoehdoista on päädytty
Lähetysyhdistys Kylväjään.
Lähetysyhdistys Kylväjän kautta nimikkolähettivaihtoehdoiksi ovat
(nimi poistettu) ja (nimi poistettu) Kaukasia (tai muualla Aasiassa)
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tai (nimi poistettu) Etu-Aasiassa. Harkittavaksi on noussut myös Kylväjän
kohde, joka sopisi hyvin Palokan alueseurakunnan toimintaprofiiliin ja
erityisesti lähetyskasvatukseen:
’Kylväjä on tehnyt 30 vuotta työtä perustason koulutuksen kehittämiseksi
Bangladeshin maaseudulla. Työn tavoitteena on mahdollistaa etnisiin
vähemmistöihin kuuluvien lasten turvallinen koulunkäynti. Kyläkoulujen
perustaminen, koulujen toiminnan ylläpito ja opetuksen kehittäminen ovat
olennainen osa työtämme. Kehitysyhteistyötuki kolmelle toimivalle koululle
(Dhormopur, Deolia, Uzirpur) päättyy vuoden 2015 lopussa.
Uusi kummikouluohjelma tukee kouluja ja turvaa lasten
opiskelumahdollisuudet kotikylässään myös tulevaisuudessa.’ (Lainaus
kohde-esittelystä)
Seurakunnan on mahdollista tukea Bangladeshin kyläkouluprojektia
talousarviovaroin, koska kyseiseen hankkeeseen järjestö ei saa valtion
kehitysyhteistyörahoja.
Palokan alueseurakunnan työntekijät keskustelivat edellä mainituista
vaihtoehdoista 11.2. pidetyssä työntekijäkokouksessa ja päätyivät
yksimielisesti ehdottamaan, että alueseurakunnan uudeksi
nimikkokohteeksi otettaisiin Bangladeshin kummikouluohjelman tukeminen
Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.”
Esitys

Päätös

Alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle, että
1) Jyväskylän seurakunta päättää nimikkosopimuksen Anssi ja
Kaarina Savosen työn tukemiseksi Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta ja että sen
tilalle ei solmita uutta sopimusta, ja että
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen
Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Bangladeshin
kummikouluohjelman tukemiseksi.
3) Bangladeshin kummikouluohjelmaa tuetaan Jyväskylän
seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Lähetysyhdistys
Kylväjälle 3000 €/vuosi. Sopimus solmitaan toistaiseksi.
Alueneuvosto hyväksyi esityksen.

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. Kirkkoneuvosto ei ole tehnyt
tällaista päätöstä Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen tai
Lähetysyhdistys Kylväjän sopimuksiin liittyen. Näin ollen päätösvalta ao.
lähetysjärjestöjen kanssa solmittavasta sopimuksesta tai sen purkamisesta
kuuluu kirkkoneuvostolle.
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Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Palokan alueneuvoston tekemän
esityksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta päättää nimikkosopimuksen Anssi ja Kaarina
Savosen työn tukemiseksi Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kautta ja että sen tilalle ei solmita uutta sopimusta.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen
Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Bangladeshin kummikouluohjelman
tukemiseksi.
3) Bangladeshin kummikouluohjelmaa tuetaan Jyväskylän seurakunnan
osoittamista talousarviovaroista Lähetysyhdistys Kylväjälle 3000
€/vuosi. Sopimus solmitaan toistaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

44 §
Toiminnan ja talouden suunnittelu 2017–2019
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.4.2016, 79 §, 79,
alueseurakuntien ja yhteisen toiminnan talousarvioraameista vuodelle
2017.
Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti yhteiseksi painopisteeksi
vuodelle 2017 reformaation merkkivuoden ja Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden viettämisen painottaen erityisesti seuraavia osa-alueita:
- osallistava jumalanpalveluselämä
- kristillisen kasvatus
- toimiminen yhdessä muiden kanssa
Seurakunnan viranhaltijat ovat saaneet hallinnon ohjeet tulevan vuoden
toiminnan ja talouden suunnittelua varten. Yhteisen seurakuntapalvelun
johtaja on tarkentanut näitä ohjeita omalle yksikölleen.
Esitys

Johtokunta kuulee esittelijän alustuksen toiminnan ja talouden suunnittelun
ohjeistuksesta ja käy keskustelun toiminnan ja talouden suunnittelusta.

Päätös

Kuultiin alustus ja käytiin keskustelu toiminnan ja talouden suunnittelusta.

45 §
Ilmoitusasiat
-

TARKASTETTU:

Johtokunnan kevään viimeinen kokous pidetään 25.5. (talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodella 2017) Kokouspaikka ilmoitetaan
myöhemmin.
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46 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
47 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

38-47 §

Pöytäkirjantarkistus

kokouksen jälkeen

27.4.2016

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Petri Janhunen

Erkki Puhalainen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

28.4.-11.5.2016
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

20.4.2016

Todistaa
Jukka Helin
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