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Pentti Vilpunaho

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

37 §
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 26.4.2017.
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.

38 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin tämän kokouksen työjärjestykseksi.
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39 §
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 5, 1. krs, perjantaina 5.5.2017 klo
13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eira Korpinen ja Jani Tanskanen.

40 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

41 §
Talousarvion toteutuman seuranta
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan tehtävänä on seurata yhteisen
seurakuntapalvelun talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista
(johtosääntö 7 §) ja kirkkoneuvoston hyväksymien talousarvion
toteuttamisohjeiden mukaan talousarvion toteutuminen tulisi käsitellä
neljännesvuosittain.
Esitys

Merkitään tiedoksi talousarvion toteutuma.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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42 §
Aina on toivoa –tapahtumasarja
(valmistelija: Tuomas Palola 050 549 7022)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta on käsitellyt asiaa edellisessä
kokouksessaan (29§ / 5.4.2017):
”Jyväskylän seurakunta järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston
kanssa Aina on toivoa -tapahtumasarjan yhteistyökumppaneinaan
Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen elokuvakeskus, Jyväskylän yliopisto,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän kesä.
Aina on toivoa -tapahtumasarjassa käsitellään ajankohtaisia
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuten hyvinvointia, köyhyyttä, maahanmuuttoa
ja ihmisen arvoa. Kaikille avoin ja maksuton tapahtumasarja on osa kirkon
reformaation merkkivuoden "Armoa 2017!" tapahtumia.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.10.2016, 177 § reformaation
merkkivuoden erillismäärärahasta. Tästä 8.000 € osoitettiin
tapahtumasarjan kulujen kattamiseen. Tämä oli merkittävästi vähemmän
kuin tarkoitukseen anottiin. Tapahtumasarjan kulujen kattamiseen tarvitaan
8.800 € lisää.
Tapahtumasarja ja sen talousarvio on esitelty liitteissä (LIITTEET 3 ja 4).
Esitys
Johtokunta päättää, että Aina on toivoa -tapahtumasarjan
kirkkoneuvoston ao. hankkeeseen osoittaman erillismäärärahan ylittävät
kulut, tapahtumasarjan talousarvion mukaan 8.801 €, katetaan
projektimäärärahasta 1992050209.
Päätös
Päätettiin palauttaa asia valmisteluun ja uudelleen
käsiteltäväksi johtokunnan 3.5. kokouksessa. Johtokunta haluaa tiedoksi jo
pidettyjen tapahtumien toteutuneet kulut, tapahtumasarjan kokonaisbudjetin
sekä tiedon siitä, mikä on yhteistyökumppaneiden osuus kustannuksista.”
Johtokunnan päätöksen jälkeen vs. Yhteisen seurakuntapalvelun johtaja
Tuomas Palola otti yhteyttä viran vakituiseen haltijaan Jukka Heliniin ja
pyysi häneltä lisätietoja asiasta. Helin antoi suullisesti kuvauksen aiheesta
ja pyysi Kesäyliopistolta kirjallista tarkennusta asiasta. Myös diakonian
työalasihteeri Heini Lekander otti yhteyttä Kesäyliopistoon.
Kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen antoi 11.4.2017 sähköpostitse
vastauksen kesäyliopiston roolista tapahtumasarjan toteuttajana (LIITE 1)
sekä välitti päivitetyn talousarvion (LIITE 2).
Kokonaiskustannuksista voidaan yleisesti todeta, että Jyväskylän
seurakunta on taloudellisesti suurimman vastuun kantaja
tapahtumasarjasta. Muut toimijat osallistuvat tapahtumasarjan
toteuttamisen kustannuksiin lähinnä antamalla tilojaan maksutta käyttöön
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(näin mm. Jyväskylän yliopisto) tai antamalla muun suoritteen
”asevelihintaan” (näin mm. Keski-Suomen elokuvakeskus).
Tutkittaessa tapahtumasarjan talousarvioita on syytä muistaa, ettei siinä ole
määritelty Jyväskylän seurakunnan työntekijöiden tapahtumasarjaan
käyttämälle työajalle mitään hintaa, vaikka yhteistyökumppaneiden kohdalla
näin onkin joissain kohti toimittu. Toisaalta on todettava, että toteutettujen
tilaisuuksien osalta toteutuneet kulut ovat olleet arvioitua alemmat, eikä
seurakunnan taloudellinen vastuu ole siten ollut niin suuri, kuin oletettu.
Kesäyliopisto ei ole vielä teknisistä syistä (esim. tietoisuus johtokunnan
päätöksestä) laskuttanut Jyväskylän seurakuntaa, joten tapahtumasarjan
todellisia kustannuksia ei ole vielä tiedossa. Päivitetyn talousarvion
perusteella Yhteisen seurakuntapalvelun projektimäärärahasta tarvittaisiin
kuitenkin nyt 9.924 € aiemman 8.801 €:n sijaan kulujen kattamiseen.
Toteutetut tilaisuudet ovat onnistuneet hyvin ja ne ovat saaneet myönteistä
julkisuutta. Tarvittavan rahoituksen jääminen pois mahdollisesti vaarantaisi
tämän kehityskulun tai ainakin muuttaisi tilaisuuksien profiilia merkittäväksi.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan alaista projektimäärärahaa
vuodelle 2017 on käytettävissä 36.146 €. Esitetty vastuu 9.924 € leikkaisi
tästä merkittävän osan. Talousarvioehdotuksessa on kulukohtia, joista
lienee mahdollista käydä keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa
kulujen kohtuullistamiseksi.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää varata
projektimäärärahastaan 6.000 € käytettäväksi ”Aina on toivoa” –
tapahtumasarjan kulujen kattamiseen.

Päätös

Esittelijä tarkensi esitystään:
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää varata
projektimäärärahastaan maksimissaan 6.000 € käytettäväksi ”Aina on
toivoa” –tapahtumasarjan kulujen kattamiseen.
Hyväksyttiin tarkennetun esityksen mukaisesti.

43 §
Valtuustoaloite leiri- ja retkitoiminnan sähköisen osallistujakortin käyttöönotosta
(valmistelija: Tuomas Palola 050 549 7022)

Vs. Yhteisen seurakuntapalvelun johtajan antama vastaus kirkkoneuvostolle
26.4.2017:
”Kirkkovaltuuston 10.1.2017 kokouksessa Vesa Laakkonen ja 9 muuta
kirkkovaltuutettua jättivät aloitteen (9 § / 10.1.2017) leiri- ja retkitoiminnan
sähköisen osallistujakortin käyttöönotosta (LIITE 3). Kirkkoneuvosto antoi
25.1.2017 kokouksessaan aloitteen yhteisen seurakuntapalvelun
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johtokunnan valmisteltavaksi 26.4.2017 kirkkoneuvoston kokoukseen (12 § /
25.1.2017).
Aloite kohdistuu seurakunnan leiri- ja retkitoiminnan osallistujakorttien
käyttöön ja sen tavoitteena on sähköisen osallistujakortin käyttöönotto
Jyväskylän seurakunnassa. Aloitteen perusteluiksi määritellään kaksi asiaa:
paperin kulutuksen vähentäminen ja sähköisten menetelmien kehittäminen.
Aloitteessa mainitaan, että vastaavanlaisia sähköisiä järjestelmiä olisi
käytössä muissakin seurakunnissa.
Asian valmistelu Yhteisessä seurakuntapalvelussa ei edennyt kevään 2017
aikana sen alkuvaiheessa tehdyn toteamuksen jälkeen, että Jyväskylän
seurakunnan käyttämät järjestelmät eivät tässä kehitysvaiheessa taivu
sähköisen osallistujakortin käyttöön siitä syystä, että edellytämme
osallistujakortteihin allekirjoitukset niin osallistujalta itseltään (jotka yleensä
ovat alaikäisiä) kuin myös heidän huoltajaltaan.
Nykyisin käyttämämme järjestelmät eivät pysty vastaanottamaan sähköistä
allekirjoitusta ilman, että niihin hankittaisiin maksullisia lisäosia tai palveluita. Tällaisen lisäosan tai –palvelun hankintaa mietittäessä tulee
ottaa huomioon se, ettei liene kovin yleistä se, että alaikäisellä henkilöllä
olisi käytettävissään sähköinen allekirjoitusmahdollisuus. Teknisten
ratkaisujen lisäksi allekirjoittamisen yhteydessä on pohdittava niiden
juridista merkitystä. Seurakunta pystyy toiminnassaan varautumaan vain
siihen, mitä sille on etukäteen ilmoitettu osallistujien terveydentilaa ja
ruokavaliota koskien. Samoin nykyisessä osallistujakortissa on kirjattu
seurakunnan retki- ja leiritoiminnan säännöt. Edellyttämällä sekä alaikäisen
osallistujan että hänen huoltajansa allekirjoitukset samaan paperiin,
seurakunta on pyrkinyt varmistamaan sen, että alaikäistä osallistujaa
koskeva informaatio on myös hänen itsensä tiedossa sekä sen, että
alaikäinen osallistuja ja hänen huoltajansa ovat tietoisia seurakunnan retkija leiritoiminnan säännöistä (joista saattaa seurata huoltajille myös
taloudellisia velvoitteita – esim. tapauksissa, joissa retki/leiri joudutaan
keskeyttämään jonkun osallistujan kohdalta sääntörikkomusten vuoksi).
Nykyisellä käytännöllä on siten pyritty turvaamaan seurakunnan ja sen
työntekijän oikeusturvaa mahdollisissa kiistatilanteissa.
Jyväskylän seurakunnan käyttämät järjestelmät mahdollistavat jo nyt
erilaisen henkilöä koskevan informaation keräämisen sähköisessä
muodossa. Näitä tietoja kerätäänkin jo useiden eri ilmoittautumisien
yhteydessä (esim. rippikouluihin ilmoittautuessa). Usein toimintoon (leiri tai
retki tai ryhmä) ilmoittautuminen ja sen tosiasiallinen toteutuminen ovat
kuitenkin ajallisesti jonkin verran erillään toisistaan, eikä ilmoittautumisen
yhteydessä annettu tieto ole enää välttämättä oikeellista toiminnon
toteutumisen ajankohtana. Juuri ennen toiminnon aloittamista täytetty
osallistujakortti on tarjonnut mahdollisuuden päivittää osallistujaa koskevan
informaatiota (esim. viikonloppujakson sisältävillä rippikoululeireillä on ollut
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käytäntönä se, että viikonloppujaksolle ja kesän leirijaksolle täytetään
kummallekin omat osallistujakortit).
Huolimatta laajasta yhteistyöverkostosta ei Yhteisessä
seurakuntapalvelussa tiedetä yhtäkään seurakuntaa, joka käyttäisi sellaista
sähköistä järjestelmää, jossa toteutuisivat Jyväskylän seurakunnan retki- ja
leiritoiminnan turvallisuusnäkökulmat. Sen sijaan niitä seurakuntia kyllä
tiedetään olevan, joissa osallistujia koskeva informaatio kerätään
sähköiseen tietokantaan, kuten Jyväskylässäkin ilmoittautumisen
yhteydessä.
Aloitteen hengen mukaisesti olisi mielekästä pyrkiä vähentämään paperin
käyttöä Jyväskylän seurakunnassa. Tällä hetkellä aloitteen sisältämää
toimenpide-ehdotusta ei voida kuitenkaan sellaisenaan toteuttaa, mutta
aloitteeseen sisältyvät näkökohdat ovat olleet ja tulevat olemaan esillä
kehitettäessä sähköisiä järjestelmiä Jyväskylän seurakunnassa.”
Esitys

Johtokunta merkitsee tiedoksi vs. Yhteisen seurakuntapalvelun johtajan
vastauksen kirkkoneuvostolle 26.4.2017.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

44 §
Suomen lähetysseuran palvelusopimuksen päivittäminen (Keskustan alueseurakunta)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 3409889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käsitteli asiaa edellisessä
kokouksessaan (32 § / 5.4.2017):
”Keskustan alueneuvosto on kokouksessaan 22.3.2017 käsitellyt
palvelusopimusta Suomen Lähetysseuran kanssa seuraavasti:
Keskustan alueneuvosto 22.3.2017 § 17
”Suomen lähetysseuran palvelusopimuksen päivittäminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnan keskustan alueseurakunnalla on lähetystyön
palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen tarkoituksena
on määritellä ne ulkomaantyön kohteet, joita seurakunta
tahtoo tukea Suomen Lähetysseuran kautta, sekä se taloudellinen panos,
jonka seurakunta tähän työhön vuosittain osoittaa. Sopimuksen
kohteet ovat olleet Kambodzhan kirkollinen työ ja nimikkolähetit Hanna ja
Dennis Londo. Dennis Londo on kutsuttu Tansaniaan valtion aluehallinnon
tehtäviin ja siksi hänen työsuhteensa Suomen Lähetysseuraan on päättynyt
syksyllä 2016. Londojen perhe asettuu asumaan Tansaniaan. Hanna Londo
jatkaa Suomen Lähetysseuran palveluksessa. Hän siirtyy Kambodzhasta
Tansaniaan, jossa hän työskentelee hankkeessa Haavoittuvassa asemassa
olevat nuoret.
Seurakunnan talousarviovaroista Suomen Lähetysseuralle on osoitettu
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8.000€ Kambodzhan kirkolliseen työhön ja Londojen perhettä on tuettu
5.000€ seurakunnasta kootuista vapaehtoisista varoista Suomen
Lähetysseuralle.
Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret –hanke toteutetaan Tansaniassa
Morogoron hiippakunnan alueella. Morogoro on yliopistokaupunki ja
erityisesti kampusalueilla riski joutua seksuaalisesti väärinkäytetyksi on
suuri. Seksiä käytetään kaupantekovälineenä niin opiskelijoiden kuin
opettajienkin tahoilta. Hankkeen tarkoituksena on vähentää nuorten naisten
ja tyttöjen prostituoiduksi joutumisen riskiä opastamalla heitä toisenlaisen
toimeentulon piiriin. Morogoron hiippakunnan toimintakyvyn
vahvistamisessa keskitytään ruohonjuuritason työntekijöiden osaamiseen.
Hiippakunnassa on pula koulutetuista työntekijöistä. Siksi heitä pyritään
kouluttamaan ja osaamista vahvistamaan niin hengellisellä kuin
taloudelliseen omavaraisuuteen tähtäävällä alueella.
Esitys: Keskustan alueseurakunta esittää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle, että
1) Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Kambodzhan kirkollisen
työn ja nimikkolähettien Hanna ja Dennis London työn tukemiseksi
lakkautetaan.
2) Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan uusi palvelusopimus, millä
tuetaan nimikkolähetti Hanna London työtä Tansaniassa ja Morogoron
hiippakunnan työtä.
3) Hanna London työtä tuetaan 8 000€ ja Morogoron hiippakunnan työtä 5
000€. Sopimuksen summat katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista. Lakkautetun sopimuksen
talousarviovaroista 8000€ siirtyy uuteen sopimukseen ja ns. avoimesta
talousarviotuesta Suomen Lähetysseuran työlle, osoitetaan 5 000€
merkitään käytettäväksi Morogoron hiippakunnan työn tukemiseksi.
4) Keskustan alueseurakunta sitoutuu pitämään sopimuksen sisältöä esillä
oman alueseurakunnan työssä.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.”
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.
YSP:n johtokunnan kokous 5.4.2017:
Esitys
Johtokunta päättää Keskustan alueneuvoston esityksen
mukaisesti, että
1) Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Kambodzhan kirkollisen
työn ja nimikkolähettien Hanna ja Dennis London työn tukemiseksi
lakkautetaan.
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2) Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan uusi palvelusopimus, millä
tuetaan nimikkolähetti Hanna London työtä Tansaniassa ja Morogoron
hiippakunnan työtä.
3) Hanna London työtä tuetaan 8.000 € ja Morogoron hiippakunnan työtä
5.000 €. Sopimuksen summat katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista. Lakkautetun sopimuksen
talousarviovaroista 8.000 € siirtyy uuteen sopimukseen ja ns. avoimesta
talousarviotuesta Suomen Lähetysseuran työlle, osoitetaan 5.000 €
merkitään käytettäväksi Morogoron hiippakunnan työn tukemiseksi.
Johtokunta toteaa, että Keskustan alueseurakunta sitoutuu pitämään
sopimuksen sisältöä esillä oman alueseurakunnan työssä.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

On käynyt ilmi, että Kirkkovaltuuston 24.5.2016 hyväksymässä
tarkennuksessa YSP:n johtokunnan johtosääntöön todetaan:
"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."
Mainitun pykälän esittelytekstissä todetaan selvennyksenä: "Johtokunnan
päätösvallan ulkopuolelle on tarkoituksenmukaista rajata ns. avoin
vuosiavustus, jotta kirkkoneuvostolla on mahdollisuus reagoida tarvittaessa
joustavasti ja nopeasti eri muutostilanteisiin. Avoimeen vuosiavustukseen
kohdistuvat sopimukset tuotaisiin siis edelleen kirkkoneuvoston
päätettäväksi."
Mainitun johtosäännön ja sen esittelytekstin perusteella mainittu Keskustan
alueseurakunnan 22.3.2017 esittämä sopimusmuutos on sellainen, että se
edellyttää 5000€:n taloudellisen sitoumuksen osalta kirkkoneuvoston
päätöstä, eikä Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla ollut toimivaltaa
tältä osin 5.4.2017 tekemäänsä päätökseen. Mainittua 5.000 € voidaan
pitää pitkäaikaisena taloudellisena sitoumuksena, joka tulee lisäämään
Suomen Lähetysseuran kanssa tehtyjen nimikkosopimusten
kokonaissummaa vuosittain. Suomen Lähetysseuran saaman
talousarviotuen kokonaissummaa ei kuitenkaan voida nostaa samassa
määrin, vaan mainittu 5.000 € on olemaan vuoden 2017 osalta Suomen
Lähetysseuralle osoitettavan niin sanotun avoimen talousarviotuen
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kohdennus ja seuraavien vuosien osalta avoimen talousarviotuen
vähennys.
Koska Morogoron hiippakunnalle osoitettava 5.000 €:n määräraha liittyy
olennaisesti koko esitetyn sopimusmuutoksen toteuttamiseen, voidaan
katsoa, että muidenkin muutosten osien hyväksyminen on mielekästä
siirtää tässä tilanteessa kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta
- toteaa, että sen päätös 32§ / 5.4.2017 ei ollut sen toimivallan piirissä, ja
päättää siksi lähettää kirkkoneuvoston päätettäväksi Keskustan
alueneuvoston 22.3.2017 tekemän esityksen kokonaisuudessaan;
- esittää kirkkoneuvoston päätettäväksi, että
1) Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Kambodzhan
kirkollisen työn ja nimikkolähettien Hanna ja Dennis London työn
tukemiseksi lakkautetaan.
2) Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan uusi palvelusopimus, millä
tuetaan nimikkolähetti Hanna London työtä Tansaniassa ja Morogoron
hiippakunnan työtä.
3) Hanna London työtä tuetaan 8.000 € ja Morogoron hiippakunnan
työtä 5.000 €. Sopimuksen summat katetaan Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista. Lakkautetun
sopimuksen talousarviovaroista 8.000 € siirtyy uuteen sopimukseen ja
ns. avoimesta talousarviotuesta Suomen Lähetysseuran työlle,
osoitetaan 5.000 € merkitään käytettäväksi Morogoron hiippakunnan
työn tukemiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

45 §
Edustajien nimeäminen Turun Kirkkopäiville
Kirkkopäivät järjestetään Turussa 19.-21.5.2017. Tapahtuma on samalla
yksi reformaation merkkivuoden päätapahtumista. Kirkkopäiviin
on sisällytetty tällä kertaa myös Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat ja
eräiden muiden järjestöjen vuositapahtumia.
Kahden vuoden välein järjestettävät Kirkkopäivät olivat Turussa 2007,
Jyväskylässä 2009, Lahdessa 2011, Kuopiossa 2013 ja Kouvolassa
2015. Johtoryhmän linjauksen mukaisesti Kirkkopäiville lähetetään
ryhmä, jossa on edustusta eri työyksiköistä ja toimielimistä.
Erityinen syy Turun Kirkkopäiville osallistumiseen seuraa siitä, että
Jyväskylän
seurakunta on todennäköinen vuoden 2019 Kirkkopäivien järjestäjä
(kirkkoneuvosto on tehnyt asiasta periaatepäätöksen). Toivottavaa
on, että Turun Kirkkopäiville löytyy monia sellaisia lähtijöitä, jotka
TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
26.4.2017
PÖYTÄKIRJA
3.5.2017

3/2017

11 (12)

ovat kiinnostuneita kantamaan myöhemmin vastuuta Jyväskylän
kirkkopäivistä.
Lähtijöiksi voidaan nimetä niin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä
kuin myös muita seurakuntalaisia.
Kirkkopäivien erittäin monipuolisesta ohjelmasta löytyy tarkempaa tietoa
osoitteesta http://www.kirkkopaivat.fi/ohjelma
Johtoryhmä on varannut määrärahan 40 henkilön ryhmää varten ja
näistä paikoista annetaan kiintiö kullekin yksikölle alla mainitulla tavalla.
Kaikki tälle retkelle lähtevät saavat seurakunnan kustantamana matkan,
majoituksen kahdeksi yöksi hotellissa kahden hengen huoneessa (sisältäen
aamupalan) sekä pääsylipun tapahtumaan. Muut kulut (mm. ruokailut
ja pääsymaksut erityistilaisuuksiin, jos sellaisiin haluaa) jäävät
kunkin itse maksettavaksi. Työntekijät voivat käyttää retkeen kolme
työpäivää,
mutta ylimääräisä työaikakorvauksia tai päivärahoja ei makseta.
Lähtö Jyväskylästä perjantaina 19.5. klo 10 ja paluu sunnuntaina 21.5.
illan suussa. Lähtijöille ilmoitetaan myöhemmin tarkemmat tiedot.
Kiintiöt ovat:
- kukin alueseurakunta 3 edustajaa
- kirkkoneuvosto nimeää 2 edustajaa
- yhteinen seurakuntapalvelu 3 edustajaa
- kiinteistö- ja hautauspalvelut 2 edustajaa
- Taulumäen yksikkö, kirkkoherranvirasto ja viestintä 2 edustajaa
- Hallintopalvelut ja IT-yksikkö (arvioinnin ja IT-johtokunta) 2 edustajaa
- pak ja sairaalasielunhoito 2 edustajaa
Esitys

Johtokunta nimeää 3 edustajaa Turun kirkkopäiville 19.-21.5.2017.

Päätös

Johtokunta nimesi Yhteisen seurakuntapalvelun edustajiksi Ainoleena
Laitisen, Ritva Parkkalin, Petri Janhusen ja Jani Teittisen.

46 §
Ilmoitusasiat
-

-

to 11.5. klo 17-20.30 Yhteyden ilta kaikille Jyväskylän seurakunnan
työntekijöille ja luottamushenkilöille. Paikkana on ensin Taulumäen
kirkko ja sen jälkeen Rauhanyhdistyksen toimitalo.
Tapahtuma liittyy reformaation merkkivuoteen ja itsenäisyyden
juhlavuoteen.
Johtokunnan kevään viimeinen kokous 31.5. Palokan kirkolla.
Johtokunnan syksyn 2017 kokoukset pidetään ke 6.9., to 5.10., ke 8.11.
ja to 23.11. Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin

47 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
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48 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

37-48 §

Pöytäkirjantarkistus

Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

4.5. ja
5.5.2017
klo 12-15.30 klo 9-15.30

Eira Korpinen

Jani Tanskanen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

8.-22.5.2017
klo 9-15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

26.4.2017

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Todistaa
Tuomas Palola
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