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KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

75 §
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 20.9.2016.
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.

76 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

TARKASTETTU:

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
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85 §:ssä käsitellään Nuorten aikuisten työn toimintamääräraha vuonna
2016 sekä 86 §:ssä Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Kuortaneen
Haapaniemessä. Valitusosoitus 87 §:ssä. Näiden lisäysten ja muutosten
jälkeen esityslista hyväksyttiin tämän kokouksen työjärjestykseksi.

77 §
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 30.9.2016 klo 13–
15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eira Korpinen ja Erkki Puhalainen.
Päätettiin, että pöytäkirja on tarkastettavissa pe klo 9-15.30.

78 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

79 §
Pyhäkouluohjaajien opintomatkalle Tampereelle 19.11.2016
(Valmistelu: lapsi- ja perhetyön vt. työalasihteeri Ritva Parkkali, puh. 050 549 7013)

Pyhäkoulunohjaajille on järjestetty vuoden lopussa kiitosateria, jonka
yhteydessä on järjestetty koulutusta. Tänä syksynä kyseinen tapahtuma on
tarkoitus järjestää opintomatkana. Opintomatkalle odotetaan 25
osallistujaa. Matkan aiheuttamiin kustannuksiin ei varauduttu lapsi- ja
perhetyön talousarviota laadittaessa keväällä 2015.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
20.9.2016
PÖYTÄKIRJA
28.9.2016

7/2016

4 (14)

Tutustumiskohteeksi on valittu Finlaysonin Lasten katedraali Tampereella.
Tutustumismatkalla käydään tutustumassa myös tallipihan jouluun.
Opintomatkan tarkoituksena on kerätä ideoita pyhäkoulutyöhön ja
pyhäkoulutyön kehittämiseen. Matkaan sisällytetään pyhäkouluohjaajille
syyskauden kiitosruokailu.
Opintomatkan kustannusarvio on 830 €. Summa sisältää linjaautokuljetuksen Jyväskylä-Tampere-Jyväskylä 530€ (Tähtipalvelujen
tarjous, asianmukainen hintavertailu tehty) sekä lounastarjoilun Tallipihan
kahvilassa (keittolounas ja jälkiruokakahvit kakun kera 12 €/hlö x 25 hlöä,
yht. 300 euroa, asianmukainen hintavertailu tehty).
Esitys

Johtokunta päättää osoittaa 830 € lisämäärärahan pyhäkoulunopettajien
opintomatkaa varten projektirahasta kustannuspaikalta 1992050209.

Päätös

Esityksen mukaan.

80 §
Jyväskylän seurakunnan ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöhankkeen Kongo-projekti
(Valmistelu: kv- ja yhteiskunnallisen työn vs. pappi Harri Vähäjylkkä, puh. 0400 748 671

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto 15.2.2012, 39 §, hyväksyi
yksimielisesti Jyväskylän seurakunnan ja Kirkon Ulkomaanavun
yhteistyöhankkeen vuosiksi 2012 – 2013. Päätös tehtiin yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnan 1.2.2012, 7 §, esityksestä:
Yhteistyöhanke Kirkon ulkomaanavun kanssa
(Esittelijä Arto Viitala puh. 0400 540 490)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta 1.2.2012/7 §:
(Valmistelu Harri Vähäjylkkä ja Seija Huuskonen. Esittely Raimo Laine.)

”Syksyllä 2010 kongolainen Emmanuel Sibomana otti yhteyttä Jyväskylän
seurakuntaan Keski-Suomen kongolaisten ja Paremmin yhdessä –
yhdistyksen puolesta. Kongolaisilla oli syntynyt halu auttaa lähtömaahansa
jääneitä kongolaisia. Muutamien tapaamisten perusteella otimme yhteyttä
Kirkon Ulkomaanapuun (KUA). KUA:lla olikin avustushanke meneillään
Kongossa vuosille 2010–2013, jota he tarjosivat yhteiseksi hankkeeksi.
KUA:n hanke toteutetaan yhteistyössä Luterilaisen maailmanliiton ja
paikallisen COPERMA – järjestön kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea
haavoittuvassa asemassa olevien nuorten psykososiaalista ja taloudellista
toipumista.
Kongolaiset osallistuvat johdolla hankkeen varainkeruuseen vierailemalla
musiikkiryhmänsä ”Gospel Revival Groupin” kanssa seurakunnan
rippikoululeireillä ja eri tapahtumissa. Eri tapahtumissa kolehteja ja muita
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tuloja kerätään yhteiseen Kongo-projektiin. Hankkeelle ei aseteta
euromääräistä tavoitetta, koska hanke on tietyllä tavalla pilottiluonteinen.
Emmanuel Sibomana on lupautunut toimimaan yhteyshenkilönä
kongolaisten puolelta. Yhteisen seurakuntapalvelun lähetyksen ja
kansainvälisen vastuun yksikkö koordinoi hanketta. Yhteyshenkilönä
seurakunnassa toimii kv-työn pappi Harri Vähäjylkkä. Kirkon
Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimii seurakuntayhteyksien koordinaattori
Asta Turtiainen.
Hankkeen kautta maahanmuuttajat rikastuttavat paikallisseurakunnan
toimintaa ja konkreettisesti ohjaavat jyväskyläläisiä yhteiseen
kansainväliseen vastuuseen. Hanke vastaa myös Kongosta Suomeen
tulleiden pakolaisten haluun auttaa kotimaansa hädänalaisia lähimmäisiä.
LIITE 3.

Kirkon Ulkomaanavun hankekuvaus.

Esitys:
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta tutustuu yhteistyöhankkeeseen
Kirkon Ulkomaanavun kanssa ja esittää kirkkoneuvostolle
yhteistyöhanketta vuosiksi 2012 ja 2013. Hankkeeseen kootaan
vapaaehtoisia varoja.
Päätös:
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle
yhteistyöhanketta Kirkon Ulkomaanavun kanssa vuosiksi 2012 ja 2013.
Hankkeeseen kootaan vapaaehtoisia varoja.”
-----Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan esitystä voidaan pitää
perusteltuna. Kun päätökseen ei sisälly talousarvioarojen sitomista
hankkeeseen, voi tietysti ajatella, että hankkeeseen riittäisi YSP:n
johtokunnan päätös. Johtokunnan ja kirkkoneuvoston työnjakoa
kansainvälistä työtä koskevien sopimusten solmimisessa on tämänkin
esimerkin valossa jatkossa syytä yksinkertaistaa.
Esitys

Kirkkoneuvoston päättää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnan esityksen mukaisesti, että Jyväskylän seurakunta
aloittaa vuosiin 2012–2013 sijoittuvan yhteistyöhankeen
Kirkon ulkomaanavun kanssa kongolaisten nuorten
tukemiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kyseinen hanke oli saanut alkunsa Jyväskylässä asuvien kongolaisten
pakolaisten aktiivisuudesta. Kirkkoneuvoston pykälän esittelytekstissä
mainittu hankesuunnitelma on liitteenä (LIITE 1). Hankkeen aikana kerättiin
vapaaehtoisia varoja kolehdein ja konserttituloin Kongossa asuvien nuorten
tukemiseksi. Yhteensä kerätty summa jäi alle 1000 euroon. KUA:n
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päätösraportti hankkeesta laadittiin vasta tänä vuonna, ja siksi hankkeen
hallinnollinen päättäminen on viivästynyt.
Johtokunta merkitsee hankesuunnitelman ja saadun päätösraportin
(LIITTEET 2 ja 3) tiedoksi sekä toteaa hankkeen päättyneen.
Merkittiin tiedoksi ja todettiin hankkeen päättyneen.

81 §
Valtuustoaloite hyvien hankkeiden tulosten täysimääräisestä hyödyntämisestä
Kirkkovaltuuston kokouksessa 14.12.2015, 16 §, Tuulikki Väliniemi teki
aloitteen hyvien hankkeiden täysimääräisestä hyödyntämisestä
seurakunnan toiminnassa. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 27.1.2016,
11 §, yhteisen seurakuntapalvelun valmisteltavaksi selvityksen asiasta.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtaja valmistelee vastausluonnoksen ja
esittelee sen kokouksessa.
Esitys

Johtokunta hyväksyy valmistellun selvityksen.

Päätös

Esittelijä ei ollut ehtinyt valmistella vastausluonnosta kokoukseen.
Johtokunta keskusteli valtuustoaloitteesta ja antoi esittelijälle ohjeita
vastausluonnoksen laatimiseen. Asia siirrettiin päätettäväksi johtokunnan
seuraavaan kokoukseen 2.11.2016.

82 §
Lausunto seurakunnan toimintastrategian luonnoksesta
Kirkkoherra on pyytänyt johtokuntaa lausumaan kantansa seurakunnan
toimintastrategian luonnoksesta (LIITE 4), joka esitellään kirkkoneuvostolle
vielä kuluvan syksyn aikana.
Seurakunnan toimintastrategia vuosille 2010–2020 on Rohkeasti
hengellinen - reilusti välittävä. Viime syksynä nähtiin tarpeelliseksi
käynnistää uuden toimintastrategian valmistelu, ja kirkkoneuvosto päätti
asiasta kokouksessaan 17.12.2015, 251 §:
251 § Jyväskylän seurakunnan strategian laatiminen
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)
Jyväskylän seurakunnan syntyessä hyväksyttiin sille kirkkovaltuustossa
maaliskuussa 2009 strategia ”Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä”.
Tämä ensimmäinen, eräänlainen siirtymäajan strategia, päivitettiin laajan
valmistelun myötä jo vuonna 2011. Päivitystyölle antoivat tukea
Suomen ev.lut. kirkon tuolloin hyväksymät asiakirjat: tulevaisuusselonteko
”Kirkko 2020” sekä strategia vuoteen 2015 ”Meidän kirkko – Osallisuuden
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yhteisö”. Jyväskylän seurakunnan päivitetyssä strategiassa säilytettiin nimi
ennallaan ja tähtäyspisteeksi asetettiin vuosi 2020. Kirkkovaltuusto
hyväksyi 1.11.2011 nykyisin käytössä olevan strategian ”Rohkeasti
hengellinen, reilusti välittävä – Jyväskylän seurakunnan strategia vuoteen
2020”. Strategissa määritellään Jyväskylän seurakunnan perustehtävä,
tavoite, arvot sekä neljä suuntaviivaa vuoteen 2020: olemme rohkeasti
hengellisiä, välitämme reilusti, vahvistamme seura-kuntayhteyttä ja
turvaamme toiminnan edellytykset. Kukin suuntaviiva sisältää useita
alakohtia.
Neljä vuotta käytössä olleen ”Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä” ja
sitä aiemman strategian voi arvioida riittävällä tavalla rakentaneen uuden
seurakunnan ensimmäisinä vuosina selkeyttä ja konsensusta perustehtävästä ja painopisteistä vastuunkantajien keskuuteen. Strategia on
antanut vuosittain suunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiselle ja
luonnollisesti strategiaa on eri yhteyksissä myös muutoin käytetty
perehdytyksen, suunnittelun ja päätöksen teon tukena. Toisaalta voitaneen
luonnehtia, että tähänastiset strategiat ovat liittyneet vahvasti olemassa
oleviin seurakuntatyön perinteisiin.
Useastakin syystä johtuen on jälleen aika ryhtyä päivittämään Jyväskylän
seurakunnan strategiaa. Nykyisen strategian hyväksymisen jälkeen on
yhteiskunnassa ja kirkossa tapahtunut monia merkittäviä muutoksia, jotka
on syytä ottaa huomioon myös strategiatyössä. Mainittakoon näistä
esimerkkeinä muutokset ihmisten suhteessa kirkkoon, mistä kertoo
osaltaan viime vuosien hyvin voimakas kirkosta eroaminen. Toimintaympäristön muutoksiin kuuluu myös erityisesti viime kuukausina
voimistunut kansainvälistyminen turvapaikanhakijoineen.
Jäsenmäärän pieneneminen ja yhteiskunnallinen taantuma ovat luoneet
huomattavaa painetta kirkon ja myös Jyväskylän seurakunnan taloutta
kohtaan. Menneellä strategiakaudella Jyväskylän seurakunnassa on
vähennetty merkittävästi henkilökuntaa. Vähennysten on määrä henkilösuunnitelman perusteella jatkua siten, että vuodesta 2011 vuoteen 2020
henkilöstä on vähentynyt 14 %. Myös kiinteistöjä on kiinteistöstrategian
nojalla vähennetty ja kirkkovaltuuston käsiteltävänä juuri olevan
(14.12.2015) kiinteistöstrategian päivityksen mukaan merkittäviä vähennyksiä kiinteistöjen määrään on luvassa tulevinakin vuosina. Henkilöstöresurssien ja muiden taloudesta riippuvien resurssien väheneminen tarkoittaa toisaalta toimintojen rajaamista, mutta toisaalta antaa aiheen pohtia
sellaisia strategisia linjauksia, jotka laajentavat seurakuntalaisten
osallistumista vastuun kantamiseen.
Lisäksi on syytä huomioida, että kirkon rakenteisiin on kohdistunut viime
vuosina muutospaineita. Vaikka kirkolliskokoukselle esitetty uudistus
kaikkien seurakuntien kuulumisesta seurakuntayhtymiin päätettiin jättää
toteuttamatta, ei tarve seurakuntarakenteen ja seurakuntien yhteistyön
kehittämiseen ole poistunut. Jyväskylän rovastikunnan parissakin on
käynnistetty keskusteluja mm. taloushallintoa ja kirkkoherranvirastoja
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koskevista kysymyksistä. Myös Jyväskylän seurakunnan sisäiseen
organisaatioon ja resurssien jakoon sisältyy jatkuvasti
kehittämismahdollisuuksia, joita strategiaprosessin yhteydessä on syytä
ottaa käsiteltäviksi.
Edellä mainitut ja monet muut muutokset antavat aiheen selvittää
perusteellisesti tulevien vuosien edellyttämiä toiminnan painiopisteitä ja
suuntaviivoja sekä kirkastaa muita strategiaprosessiin kuuluvia osa-alueita
eli perustehtävää (missio), tavoitetta (visio) ja arvoja.
Jyväskylän seurakunnan strategiatyölle antavat jälleen tukea kirkossa
hiljattain laaditut tulevaisuusasiakirjat. Kirkko on hyväksynyt 2014
strategisen asiakirjan ”Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020” (tiivis strategiakortti + mietintö).
Lisäksi on 2014 hyväksytty kirkon tulevaisuusselonteko ”Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa”. Kirkon strategia-aineisto mukaan lukien
strategiaopas löytyy sakasti-verkkosivuilta:
http://sakasti.evl.fi/sa-kasti.nsf/sp2?open&cid=Content2656A1
Vertailukohtana voi pitää vuoden 2011 varsin laajaa ja perusteellista
strategian päivitystyötä.
- helmikuussa kirkkoneuvoston päätöksellä aloitti laaja ohjausryhmä (8
viranhaltijaa ja 3 kirkkoneuvoston jäsentä)
- ohjausryhmällä 6 kokousta
- viranhaltijoista koostuva valmistelutyöryhmä
- kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sekä lisäksi muiden luottamuselinten
puheenjohtajien ja johtavien viranhaltijoiden joka vuotinen toiminta- ja
taloussuunnitteluseminaari maaliskuussa painotti strategisia teemoja
- ohjausryhmän johdolla ulkopuolisen tahon tekemä seurakuntatutkimus
(puhelingallup)
- laaja SWOT-analyysi työyksiköltä palautetta kooten (vahvuudet,
heikkoudet, mahdollisuudet, uhat)
- eri työaloilla työskentely strategiasta
- kolme temaattista työpajaa, joissa mukana jokaisessa noin 20 henkilöä
mukaan lukien seurakuntalaisia ja yhteistyötahojen edustajia
- lopussa lausunnot työyksiköitä ja luottamuselimiltä
Tämän kaltainen laajaa vastuunkantajajoukkoa koskeva prosessi on
luonnollisesti työläs, mutta tämän kaltaisessa työskentelyssä jo
valmisteluvaihe sitouttaa yhdessä löydettyihin suuntaviivoihin ja muuhun
strategian sisältöön. Vuoden 2011 prosessin pääpiirteitä voitaneenkin pitää
toimivana mallina uuteenkin työskentelyyn. Uusina piirteinä prosessiin on
paikallaan liittää seurakunnan käyttöön saadun Jäsen 360 -tietokannan
hyödyntäminen ja siihen liittyvät koulutustilanteet. Voitaneen myös
vahvistaa alueneuvostojen ja johtokuntien osallistumista. Kirkkoneuvoston
kokonaisuudessaan on syytä osallistua työskentelyyn viime kertaiseen
tapaan myös siten, että sille annetaan väliraportti noin prosessin
puolivälissä.
Viranhaltijoista koostuva toiminnallinen johtoryhmä keskusteli strategiaprosessista 4.11.2015 ja totesi, että ”teemapohjainen työalarajat ylittävä
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työskentely saattaisi olla perusteltua; seurakuntatutkimus täydentäisi jäsen
360-antia ja prosessissa tulee nuorten ääni kuulua ja samoin viestinnän,
johdon, alueseurakuntien ja seurakuntalaisten ääni.”
Ohjausryhmän pääasialliset tehtävät voisivat olla vuoden 2011 prosessin
tapaan:
- päivittää Jyväskylän seurakunnan strategia vuoteen 2025 tähtääväksi
strategiaksi ottaen huomioon kirkon yhteisen strategian ja kirkon
tulevaisuusselonteon
- toteuttaa strategiaprosessi, joka sisältää riittävän laajaa vuorovaikusta
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä muiden seurakuntalaisten
kesken, toimintaympäristöön liittyvää tarkastelua ja yhteydenpitoa
yhteistyökumppaneihin
- valmistella strategiatyöskentelyyn liittyviä kysymyksiä keskustelua varten
luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden seminaariin ke-väällä
2016
- tuoda kirkkoneuvoston touko tai kesäkuun kokoukseen 2016 väliraportti
työskentelyn etenemisestä ja valmis ehdotus 12.10.2016 pidettävään
kirkkoneuvoston kokoukseen vietäväksi edelleen kirkkovaltuuston
päätettäväksi.
Ohjausryhmän tulee itse määritellä oman työskentelynsä valmistelu-tapa,
esim. nimeämällä valmistelutyöryhmän.
Strategiaprosessia varten on tarpeen kohdistaa jonkin verran myös
määrärahoja. Kyseeseen tulevat lähinnä kehittämisraha ja kirkkoneuvoston
projektimääräraha. Tältä osin tarve tarkentuisi ohjausryhmän hyväksyttyä
tarkemman työskentelysuunnitelman. Ohjausryhmän varsinaisista
kokouksista on perusteltua maksaa ohjausryhmän
luottamushenkilöjäsenille palkkiosäännön mukainen korvaus ja matkakulut.
Esitys Kirkkoneuvosto
1) päättää käynnistää työskentelyn Jyväskylän seurakunnan strategian
päivittämiseksi;
2) nimeää ohjausryhmään seuraavat henkilöt: kolme kirkkoneuvoston
nimeämää luottamushenkilöä sekä viranhaltijoista kirkkoherra Arto Viitalan
(puheenjohtaja), hallintojohtaja Anu Lajusen, yhteisen seurakuntapalvelun
johtaja Jukka Helinin, viestintäpäällikkö Marjo Rönnkvistin, aluekappalainen
Seppo Wuolion (joka vuonna 2016 johtoryhmässä ja kirkkoneuvostossa) ja
nuorisotyönohjaaja Henna Luomalan sekä työryhmän sihteeriksi
seurakuntapastori Tuomas Palolan ja antaa ohjausryhmälle
esittelytekstissä mainitut tehtävät.
3) päättää, että ohjausryhmän kokouksista maksetaan ohjausryhmän
luottamushenkilöjäsenille palkkiosäännön 2 §:n perusteella kokouspalkkio.
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ohjausryhmän luottamushenkilöjäseniksi nimettiin Tuulikki Väliniemi, Erkki
Puhalainen ja Raija Pekkarinen.
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Toimintastrategian valmistelussa on noudatettu liitteen aikajanaa (LIITE 5),
josta ilmenee työskentelyn aikataulun lisäksi myös tapa, jolla niin
luottamushenkilöitä ja työntekijöitä on kuultu ja osallistettu suunnitteluun.
Toimintastrategia on välttämätön askel kohti toimintakulttuurin muuttumista.
Strategia ei itsessään sisällä konkretiaa, vaan se antaa suuntaviivat sen
pohjalta laadittaville kehittämissuunnitelmille sekä toiminnan
vuosisuunnittelulle.
Esitys

Johtokunta antaa lausuntonsa strategialuonnoksesta.

Päätös

Johtokunta keskusteli vilkkaasti strategialuonnoksesta sekä valtuutti Erkki
Puhalaisen ja Jukka Helinin viemään strategian ohjausryhmään tässä
keskustelussa nousseita kysymyksiä ja muita asioita.

83 §
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa solmitun sopimuksen lakkauttaminen ja
uuden solmiminen
Johtokunta päätti viime kokouksessaan 7.9.2016, 66 §, esittää
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi Suomen Evankelis-luterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa solmitun sopimuksen lakkauttamisen ja uuden
solmimisen:
Huhtasuon alueseurakunta on kokouksessaan 7.4.2016, 27§, käsitellyt
nimikkosopimusta Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL)
kanssa:
”Huhtasuon alueseurakunnan nimikkosopimusasia
(valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen)
(esittelijä Mauri Tervonen p. 050-5497031)
Esitys:
1) Päätetään Anssi ja Kaarina Savosen sopimus Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa.
2) Alueseurakunta esittää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle, että
Huhtasuon alueseurakunnan uudeksi nimikkolähetiksi valitaan Asta
Vuorinen.
Hän opiskelee parhaillaan lähetyskurssilla valmistuakseen
lähetystyöntekijäksi toukokuussa 2017.
Sen jälkeen hän on lähdössä Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen
lähettämänä Japaniin Länsi-Japanin ev.lut. Kirkon palvelukseen.
Sopimukseen voidaan sisällyttää ehdotus, siitä että ennen
nimikkolähetin lähettämistä sopimuksella nimikkokohdeluonteisesti
tuetaan Hat-Koben seurakunnan työtä.
Tässä seurakunnassa Anssi ja Kaarina Savonen lapsineen toimivat.
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Lähetyssihteeri toimittaa toukokuun kokoukseen 2.5. mennessä
alueseurakunnalle tiedot siitä, millaisista talousarvion kautta
annettavista lähetyskannatussummista on kysymys.
Päätös:
Esityksen mukainen.”
Työalasihteeri Ulla Klemettinen on Huhtasuon alueneuvoston kokouksen
jälkeen käynyt neuvotteluja SEKL:n nimikkosopimuksista vastaavan
työntekijän Hanna Malisen kanssa uuden sopimuksen sisällöstä ja
summista.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle kokouksessaan 16.5.2016,
93 §, että Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 3 luvun 7 § kohdat 6
ja 7 muutetaan seuraavasti:
6) valmistella ja saattaa kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lähetystyötä
koskevat pitkäaikaisia taloudellisia sitoumuksia sisältävät puitesopimukset
sekä ystävyysseurakuntasuhteita ja kansainvälisen vastuuseen liittyviä
projektihankkeita koskevat sopimukset;
7) päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymien lähetystyön
järjestökohtaisten lähetti- ja kohdesopimusten yhteissummien puitteissa
lähetystyötä koskevista järjestökohtaisista sopimusmuutoksista, joista ei
koidu muutoksia kirkkoneuvoston hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin.
Kirkkovaltuusto ei käsitellyt kirkkoneuvoston esitystä kokouksessaan
24.5.2016, joten johtosääntö on voimassa kirkkovaltuuston 18.5.2015, 7§,
hyväksymässä muodossa. Näin päätös nimikkosopimuksen muuttamisesta
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa kuuluu
kirkkoneuvostolle.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
1)
2)

3)

4)

5)

TARKASTETTU:

kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Anssi ja Kaarina Savosen
sopimuksen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa;
kirkkoneuvosto solmii nimikkokohdesopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Länsi-Japanin HatKoben seurakuntatyön tukemiseksi 2016–2017;
nimikkokohdesopimuksen summa on 14 000€, joka katetaan
Jyväskylän seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen
Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle. Summa on aikaisemmin
kohdentunut Anssi ja Kaarina Savosen työn tukemiseen;
nimikkokohdesopimukseen sisällytetään optio siitä, että keväällä 2017
sopimus vaihtuu nimikkolähettisopimukseksi, kun Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettikurssilta valmistuvan
Asta Vuorisen lähtö Japaniin lähetystyön varmistuu. Tästä tehdään
päätös erikseen;
toteaa, että Huhtasuon alueseurakunta on sitoutunut pitämään esillä
solmittavan sopimuksen lähetystyötä.
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Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että
1) kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Anssi ja Kaarina Savosen
sopimuksen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa;
2) kirkkoneuvosto solmii nimikkokohdesopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Länsi-Japanin HatKoben seurakuntatyön tukemiseksi 2016–2017;
3) nimikkokohdesopimuksen summa on 14.000 €, joka katetaan
Jyväskylän seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen
Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle. Summa on aikaisemmin
kohdentunut Anssi ja Kaarina Savosen työn tukemiseen;
4) nimikkokohdesopimukseen sisällytetään optio siitä, että keväällä 2017
sopimus vaihtuu nimikkolähettisopimukseksi, kun Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettikurssilta valmistuvan
Asta Vuorisen lähtö Japaniin lähetystyön varmistuu. Tästä tehdään
päätös erikseen;
Lisäksi johtokunta totesi, että Huhtasuon alueseurakunta on sitoutunut
pitämään esillä solmittavan sopimuksen lähetystyötä.
Ko. pykälän esittelystä poiketen kirkkovaltuusto on antanut kokouksessaan
24.5.2016, 17 §, johtokunnalle entistä laajemman oikeuden päättää
lähetystyötä koskevista sopimuksista:
Esitys
Kirkkovaltuusto päättää, että Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 3
luvun 7 § kohdat 6 ja 7 muutetaan muotoon:
6) valmistella ja saattaa kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lähetystyötä
koskevat pitkäaikaisia taloudellisia sitoumuksia sisältävät puitesopimukset
sekä ystävyysseurakuntasuhteita ja kansainvälisen vastuuseen liittyviä
projektihankkeita koskevat sopimukset;
7) päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymien lähetystyön
järjestökohtaisten lähetti- ja kohdesopimusten yhteissummien puitteissa
lähetystyötä koskevista järjestökohtaisista sopimusmuutoksista, joista ei
koidu muutoksia kirkkoneuvoston hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Edellä kuvatusta syystä asia ei ole edennyt kirkkoneuvostoon vaan
johtokunta tekee siitä päätöksen:

Esitys

TARKASTETTU:

Johtokunta
1) päättää lakkauttaa Anssi ja Kaarina Savosen sopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa;
2) solmii nimikkokohdesopimuksen Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa Länsi-Japanin Hat-Koben seurakuntatyön
tukemiseksi 2016–2017;
3) päättää, että nimikkokohdesopimuksen summa on 14 000€, joka
katetaan Jyväskylän seurakunnan osoittamista talousarviovaroista
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Suomen Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle. Summa on
aikaisemmin kohdentunut Anssi ja Kaarina Savosen työn tukemiseen;
4) päättää, että nimikkokohdesopimukseen sisällytetään optio siitä, että
keväällä 2017 sopimus vaihtuu nimikkolähettisopimukseksi, kun
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettikurssilta
valmistuvan Asta Vuorisen lähtö Japaniin lähetystyön varmistuu. Tästä
tehdään päätös erikseen;
5) toteaa, että Huhtasuon alueseurakunta on sitoutunut pitämään esillä
solmittavan sopimuksen lähetystyötä.
Päätös

Esityksen mukaan.

84 §
Ilmoitusasiat
Johtokunnan kevään 2017 kokoukset pidetään 1.2., 8.3., 5.4. 3.5. ja 31.5.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

85 §
Nuorten aikuisten työn toimintamääräraha 2016
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 24.5.2016, 5 §, perustaa nuorten
aikuisten koordinaattorin määräaikaisen viran. Valtuusto teki ko. päätöksen
vuoksi muutoksen kuluvan vuoden talousarvioon viran palkkaus- ja
sivukulujen osalta ja osoitti näihin kuluihin 14.383 €. Toimintamäärärahojen
tarvetta ei otettu huomioon tässä yhteydessä.
Nuorten aikuisten työn koordinaattorin tehtävän mahdollistamiseksi
tarvitaan toimintamäärärahoja. Loppuvuoden talousarvion yksityiskohtainen
suunnitelma tiliöinteineen valmistellaan johtokunnan kokoukseen
2.11.2016.
Esitys

Johtokunta osoittaa projektirahasta 2.000 € määrärahan nuorten aikuisten
työhön kustannuspaikalle 1992360212.

Päätös

Johtokunta päätti osoittaa projektirahasta kustannuspaikalta 1992050209
2.000 € määrärahan nuorten aikuisten työhön kustannuspaikalle
1992360212.
Johtokunta edellyttää, että vuosille 2017 ja 2018 kirkkoneuvosto ja
kirkkovaltuusto osoittavat toimintamäärärahat nuorten aikuisten työhön.

86 §
Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on 29.
lokakuuta Kuortaneella Haapaniemen hiippakuntakartanossa. Kullakin
TARKASTETTU:
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alueneuvostolla ja johtokunnalla on mahdollisuus nimetä yksi edustaja
tilaisuuteen. Mikäli kokousta ei ole ennen ilmoittautumisajan päättymistä,
lähtijänä voivat olla ensi sijaisesti puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Yhteislähtö on Jyväskylästä noin klo 7 ja paluu noin klo 17.30. Lähtijöille
ilmoitetaan tarkemmin aikataulu ja lähtöpaikka.
Lähtijöiden nimet tulee ilmoittaa Anneli Ijäkselle, puh. 040 535 0324,
anneli.ijas@evl.fi, 16.10. mennessä.
Esitys

Nimetään johtokunnan edustaja luottamushenkilöiden neuvottelupäivään
29.10.2016.

Päätös

Erkki Puhalainen on menossa Säynätsalon alueneuvoston puheenjohtajan
roolissa neuvottelupäivään. Ketään ei kokouksessa pystytty nimeämään
johtokunnan edustajaksi, mutta asiaa selvitetään vielä sähköpostitse.

87 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

75-87 §

Pöytäkirjantarkistus

Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

30.9.2016
klo 9-15.30

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

3.-17.10.2016
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

20.9.2016

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Todistaa
Jukka Helin
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