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(Henkilökohtaiset varajäsenet)
Marika Paananen

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Ulla Klemettinen
Kimmo Nieminen
Heini Lekander
Ritva Parkkali
Johanna Puupponen
Petri Grönholm
Raimo Laine

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

49 §
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 24.5.2017.
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.
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50 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

51 §
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 2.6.2017 klo
13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Damskägg ja Erkki Puhalainen.
Päätettiin, että pöytäkirjan voi tarkastaa jo torstaina 1.6.2017.

52 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti, Ulla
Klemettiselle §§ 53-55 ajaksi sekä muille YSP:n vastuuhenkilöille § 53
ajaksi.

53 §
Yhteisen seurakuntapalvelun talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan tehtävänä on johtosääntönsä
mukaisesti käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi yhteisen
seurakuntapalvelun toiminta- ja taloussuunnitelma.
TARKASTETTU:
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Yhteisen seurakuntapalvelun toiminnan ja talouden suunnittelun
lähtökohdat vuodelle 2018 on kirjattu kirkkoneuvoston pöytäkirjaan
26.4.2017, 96 §. YSP:n on toimintamenoihin käytössään vuonna 2018
yhteensä 1.344.092 €. 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 painopisteet kirkkoneuvosto määritteli
päätöksessään 22.3.2017 seuraavasti:


Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun
 Kasvatuksen työalojen organisointia tarkastellaan 2017,
luontevaa olisi jatkoksi asettaa yhteisiä painopisteitä/tavoitteita
 Tämän painopisteen sisällä tulisi kehittää lasten ja nuorten
sekä perheiden toiminnan kokonaisuutta
 Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen
jumalanpalveluksesta
 2018 on seurakuntavaalien vuosi ja on tämänkin vuoksi
tärkeää vahvistaa seurakuntalaisuutta
 myös luottamushenkilöiden roolia ja organisaatiota on aihetta
tarkastella ja kehittää
 seurakuntalaisten yhteistä vastuuta jumalanpalvelusten
toteuttamisesta tulee laajentaa nykyisestä
 Viestintä laajasti ymmärrettynä, ei vain viestintäyksikköä koskien
 ulkoinen ja sisäisen viestintä sekä muu keskinäinen
kommunikointimme
 vastuunkantajien viestintäosaaminen
 sähköinen viestintä (ja palvelut) ja siihen liittyvät osaaminen,
asenteet, kalusto jne.
Lisäksi kirkkoneuvoston päätöksessä mainitaan, että erityisenä
tapahtumana kaikkien yksiköiden tulee ottaa huomioon 2019 toukokuussa
(17-19.5.2019) järjestettävä valtakunnallinen tapahtuma Kirkkopäivät
Jyväskylässä.
Yhteisen seurakuntapalvelun työntekijät saivat suunnitteluperusteet
3.5.2017 Sarpatissa pidetyssä koulutuspäivässä. Yhteisen
seurakuntapalvelun johtaja ohjeisti vastuuhenkilöitä suunnittelemaan
vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman kirkkoneuvoston
päätösten mukaisesti. Talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimista
varten on hyväksytty tavoiteasettelulomake. Vuotta 2018 koskevan
talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi lomakkeessa sisällytetään
vuosia 2019–2020 koskevat yleisluontoiset tavoitteet.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
24.5.2017
PÖYTÄKIRJA
31.5.2017

4/2017

5 (8)

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.
Esitys

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.

Päätös

Esityksen mukaan.

54 §
Huhtasuon alueseurakunnan nimikkosopimuksen päivittäminen
(valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen)

Huhtasuon alueneuvosto 18.5.2017 43 §
Huhtasuon alueseurakunnan nimikkosopimuksen päivittäminen
(Valmistelu Ulla Klemettinen p. 050 340 9889)
Esittelijä Päivi Kärkkäinen p. 050 523 4149.
Jyväskylän seurakunnan nimikkolähettinä on ollut Johanna Perendi (o.s.
Tervonen) vuodesta 2010 Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.
Johanna ja Juri Perendi avioituivat vuonna 2015 ja heillä on Touko poika.
Juri opiskeli syksyn 2016 lähetyskurssilla Suomen Raamattuopistolla
Kauniaisissa. Kylväjä lähetti Perendin perheen Japaniin 2+ 2 työkaudeksi.
Juri siunataan lähetystyöntekijäksi lähetyksen kesäpäivillä Raahessa.
Perendien sijoituspaikka on Okayama, mistä käsin he toimivat lähetteinä
Itä-Okaymaman ja Tamashiman seurakunnissa. Perendit tekevät
opiskelijoita tavoittavaa työtä Japanin opiskelijalähetyksen yhteydessä.
Johanna Perendin nimikkosopimus on ollut 10 000€ ja se on katettu
Jyväskylän seurakunnan Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetuista
talousarviovaroista.
Esitys
Huhtasuon alueseurakunta esittää yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että
1) Päivitetään Johanna Perendin nimikkosopimus Lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa Johanna ja Juri Perendin perhettä koskevaksi
nimikkosopimukseksi.
TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
24.5.2017
PÖYTÄKIRJA
31.5.2017

4/2017

6 (8)

2) Nimikkosopimus on 20 000€ ja sopimus katetaan Jyväskylän
seurakunnan Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetuista talousarviovaroista.
3) Nimikkosopimus on Huhtasuon alueseurakunnan vastuulla.
Päätös

Esityksen mukaan.

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 Huhtasuon
alueseurakunnan 18.5.2017 esittämä sopimusmuutos on sellainen, että se
edellyttää aiempaan taloudelliseen sitoumukseen lisättävän 10 000€:n
taloudellisen sitoumuksen osalta kirkkoneuvoston päätöstä.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää esittää kirkkoneuvoston
päätettäväksi, että
1) Johanna Perendin nimikkosopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
päivitetään Johanna ja Juri Perendin perhettä koskevaksi
nimikkosopimukseksi.
2) nimikkosopimus on 20 000€ vuodessa ja sopimus katetaan vuoden 2017
osalta siten, että 10 000€ tulee Jyväskylän seurakunnan Lähetysyhdistys
Kylväjälle osoitetuista talousarviovaroista, ja 10 000€ Jyväskylän
seurakunnan Lähetysyhdistys Kylväjälle varatusta ns. avoimesta
talousarviotuesta;
3) kirkkoneuvosto toteaa nimikkosopimuksen olevan Huhtasuon
alueseurakunnan vastuulla.

Päätös

Esityksen mukaan.
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55 §
Ystävyysseurakuntatyön matkat 2017
(valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen)

Ystävyysseurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle
2017 kaksi matkaa, jotka suuntautuvat ystävyysseurakuntiin; matka
Sortavalaan ja Volkstedtiin.
Palokan ja Tikkakosken nuorisotyön työntekijät Paula Raatikainen ja Ville
von Gross ovat suunnitelleet ja toteuttavat nuorten matkan Sortavalaan 25.29.8.2017. Sortavalassa Paula ja Ville pitävät mm. nuorten kanssa
pyhäkoulutyön seminaaripäivän.
Toiminta- ja taloussuunnitelmissa oleva Volkstedtin matkan valmistelut eivät
ole edenneet laisinkaan. Matka oli yhteisen seurakuntapalvelun johtajan
vastuulla ja hänen vaihtaessa työpaikkaa, valmistelut jäivät. Suunniteltu
Saksan matka siirretään vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmiin.
Useampana vuonna ystävyysseurakuntatyön toiminta- ja
taloussuunnitelmissa on ollut matka Saratoviin. Johtuen meillä
työntekijävaihdoksista ja Saratovin seurakunnan mahdollisuuksista ottaa
vieraita vastaan aikaisemmin, reissua ei ole toteutettu. Nyt yhteydet
Saratovin seurakuntaan ovat vahvistuneet ja Saratovin kirkkoherra oli
Jyväskylän seurakunnan vieraana 31.3.2017. Seurakunnalle on esitetty
kutsu tulla vieraaksi Saratoviin joko 24.-28.8. tai 25.-29.8. Matkaa on
työalasihteeri Ulla Klemettinen valmistellut vs. ysp:n johtaja Tuomas Palolan
kanssa. Saratov on Keltinmäen ja Säynätsalon seurakunnan
ystävyysseurakunta. Matkalle Ulla Klemettinen esittää viranhaltija
delegaatiota vahvistettuna luottamushenkilö Erkki Puhalaisella. Erkki
Puhalainen kuuluu Säynätsalon alueneuvostoon, yhteisen
seurakuntapalvelun johtokuntaan sekä kirkkoneuvostoon. Työntekijöistä
matkalle lähtisivät Säynätsalon alueseurakunnasta aluekappalainen Osmo
Väätäinen, diakoni ja lähetysvastuuhenkilö Paula Kiviranta, ysp:n vs. johtaja
Tuomas Palola, työalasihteeri Ulla Klemettinen sekä Keltinmäen
alueseurakunnan valitsema työntekijä.
Esitys
1. Sortavalan matka toteutetaan Palokan ja Tikkakosken nuorten reissuna
25.-29.8.2017. Matkan vastuutyöntekijät ovat Paula Raatikainen ja Ville
von Gross
2. Matka Volkstedtin seurakuntaan Saksaan ei toteudu vuonna 2017 ja se
siirretään vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmiin.
3. Vuonna 2017 toteutetaan Saratovin matka elokuussa. Matkalle
lähetetään Erkki Puhalainen, Osmo Väätäinen, Paula Kiviranta,
Tuomas Palola, Ulla Klemettinen ja Keltinmäen alueseurakunnan
työntekijä.
Päätös
TARKASTETTU:

Esityksen mukaan.
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56 §
Ilmoitusasiat
Kasvatustyön pappi Johanna Puupposen jäädessä virkavapaalle, hänen
sijaisekseen on nimetty seurakuntapastori Ville Tikkanen.
Vt. YSP:n toimistosihteeriksi on nimetty taloussihteeri Paula Kääriäinen.

57 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Johtokunta pyytää talouspalveluja jatkossa kiinnittämään huomiota
aikatauluihin, millä on vaikutuksia henkilöstön työssä jaksamiseen ja työn
suunnitteluun, mm. talous- ja toimintasuunnittelussa ja uusien ohjelmien
hankkimisessa.

58 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

49-58 §

Pöytäkirjantarkistus

Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

1.6. ja
2.6.2017
klo 12-15.30 klo 9-15.30

Yrjö Damskägg

Erkki Puhalainen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

5.-19.6.2017
klo 9-15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

24.5.2017

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Todistaa
Tuomas Palola

TARKASTETTU:

