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OSALLISTUJALUETTELO
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Kokoukseen kutsuttuna Keskustan alueseurakunnan työntekijät 34 § ajaksi
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diakonissa
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Alkuhartaus

Aluekappalainen Seppo Wuolio piti alkuhartauden, virsi 275.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

29 §
Sihteerin valinta

3

Alueneuvoston sihteerin tehtävät on sisällytetty kappalainen Tuija Pirtalan
tehtäväkuvaan. Hän on kuitenkin estynyt osallistumasta alueneuvoston
kokoukseen.

Esitys

Alueneuvosto valitsee kokouksen sihteeriksi vs. kappalainen Arvo Revon.

Päätös

Alueneuvosto valitsi kokouksen sihteeriksi vs. kappalaisen Arvo Revon.

30 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Alueseurakunnan johtosäännön 4 §:n 2 mom. mukaan kutsu alueneuvoston
jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja
kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 19.03.2015.
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 kutsutuiksi ja päätösvaltaiseksi.

31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämä kokouksen
työjärjestykseksi.

32 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Alueseurakunnan johtosäännön 7 §:n 2 mom. mukaan ”pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
alueneuvosto kokouksessaan.” Vakiintuneena käytäntönä on ollut ensin
mainittu vaihtoehto.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Alander ja Pirjo-Liisa Junttila.
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33 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

34 §
Toimintasuunnitelmien valmistelu Keskustan alueseurakunnassa vuosille 2016-2018 (liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnan kolmevuotiset toiminta- ja taloussuunnitelmat
vuosille 2016-2018 laaditaan keväällä 2015. Näistä vuosi 2016 suunnitellaan
tarkemmin, jälkimmäisten vuosien osalta nostetaan joitain mahdollisia tai jo
tiedossa olevia suunnitelmia ja haasteita. Suunnittelu on viime vuosien aikana
käynnistetty alueneuvoston ja työyhteisön keskustelulla ajankohtaisista, eri
työmuotojen toimintaan liittyvistä suunnitelmista sekä toiminnan
painopisteistä, toimintaympäristön muutoksista ja haasteista lähivuosien
aikana. Käytävän keskustelun ja alueseurakunnalle lähiaikoina annettavien
laadintaohjeiden sekä talousraamin pohjalta työalatiimeissä valmistellaan
huhti-toukokuun aikana toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka tuodaan
alueneuvoston käsiteltäviksi 3.6.2015.
Toimintasuunnitelman rakentamisessa käytetään pohjamateriaalina viime
aikojen toimintasuunnitelmia ja toimintakertomusta vuodelta 2014 sekä
Jyväskylän seurakunnan strategiaa Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä.
Suunnittelussa on huomioitava mahdolliset vaikutukset, joita seurakunnan
henkilöstösuunnitelmalla ja kiinteistöstrategialla on toimintaamme. Samoin on
otettava huomioon työmme ja toimintamme ympäristövaikutukset. Tällä tavoin
teemme näkyväksi sen, minkälaisia käytännön elämäntapavalintoja
henkilökohtaisesta ja kirkon yhteisestä uskosta seuraa niin yksilötasolla kuin
yhteisönä. Samalla kun hahmottelemme vuoden 2016 toimintaa
alueseurakunnan omasta toimintaympäristöstä käsin, strategiasta nousevien
suuntaviivojen hyödyntäminen ohjaa työn ja toiminnan sisältöjä
samansuuntaisesti kuin Jyväskylän seurakunnan muissakin
alueseurakunnissa ja työyksiköissä.
Painopistekeskustelu käydään kokouksessa siten, että työalatiimien edustajat
käyttävät lyhyen puheenvuoron (5 min.) oman työalansa ajankohtaisista
kysymyksistä.








Jumalanpalveluselämä ja muut seurakuntatilaisuudet (= yleinen
seurakuntatyö)
Musiikki
Varhaiskasvatus
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, rippikoulutyö
Diakonia
Lähetystyö
Aikuistyö / nuoret aikuiset

Puheenvuorojen pohjalta käydään keskustelu, jonka johtopäätöksiä hyväksi
käyttäen työyhteisö valmistelee tiimeissä työalakohtaiset toimintasuunnitelmat
vuosille 2016-2018. Ne käsitellään alueneuvoston kokouksessa 3.6.2014.
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Alueneuvosto
1) keskustelee työalatiimien puheenvuorojen ja Jyväskylän seurakunnan
strategian pohjalta toiminnan painopisteistä vuosina 2016-2018.
2) nostaa 1-3 koko alueseurakunnan toimintaympäristöstä nousevaa yhteistä
asiaa huomioon otettavaksi toimintasuunnitelmia laadittaessa.

Päätös

Alueneuvosto keskusteli työalatiimien puheenvuorojen ja Jyväskylän
seurakunnan strategian pohjalta toiminnan painopisteistä vuosina 2016-2018.
Alueneuvosto nosti esiin seuraavat asiat otettavaksi huomioon
toimintasuunnitelmia valmisteltaessa:

verkostoyhteistyön kartoittaminen ja kehittäminen

seurakuntalaisuuden vahvistaminen

seurakuntatyön toimintaedellytyksien turvaaminen.

Mari Luhtaniemi poistui § 34:n käsittelyn aikana klo 18.15.

35 §
Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän nimeäminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristötyötä ja sitä koordinoivan työryhmän perustamista
kokouksessaan 18.2.2015:

”50 § Ympäristötyöryhmän jäsenten nimeäminen
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)
Jyväskylän seurakunnalla on voimassa Kirkon ympäristödiplomi 2015 loppuun. Kirkkoneuvoston
koko seurakunnan yhteisen ympäristötyöryhmän toimikausi päättyi 2014 lopussa. Uuden
ympäristödiplomin uusiminen on jo käynnistetty kirkkoneuvoston 22.1.2014 tekemän päätöksen
mukaisesti. Ympäristötyön määräaikaiseksi projektityöntekijäksi on hallintojohtajan päätöksellä
nimetty Anna-Kaisa Tupala.
Nyt toimikautensa päättäneen ympäristötyöryhmän päätehtävänä on ollut ympäristötyön
koordinointi ja kehittäminen siten, että se ”jalkautuu” seurakunnan eri toimiyksiköihin ja kaikkien
työntekijöiden työn luonnolliseksi osaksi. Työryhmässä on ollut laajasti edustettuna henkilöstöä eri
työmuodosta ja lisäksi kaksi kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä. Tämä on ollut välttämätöntä,
jotta ympäristötyölle asetettu ympäristötyön ”jalkauttaminen” on ollut mahdollista.
Ympäristötyön keskeisin painopiste tulee olemaan 2015 vuoden aikana uuden ympäristödiplomin
saaminen seurakunnalle. Ympäristötyötä tulee seurakunnassa saada vahvistettua ja edelleen
vakiinnuttaa sitä luontevaksi osaksi arkipäivän työntekemistä ja -suunnittelua. Tämän lisäksi
ympäristötyöhön sitoutuneita työntekijöitä sekä myös seurakuntalaisia tulee saada vahvemmin
mukaan. Alueseurakunnissa ja eri työmuodoissa on ollut nimettynä ympäristötyöryhmät tai vastaavat. On osoittautunut, että näiden työryhmien toiminta on ollut vaihtelevaa johtuen osittain
löyhästä nimitysprosessista sekä puutteellisesta raportointivelvollisuudesta. Näiden työryhmien
toiminta tulisi jatkossa jäntevöittää ja niiden asemaa seurakunnan ympäristöorganisaatiossa
vahvistaa selkeällä hallinnollisella päätöksellä ja valvonnalla. Alueneuvostoille tulee antaa
tehtäväksi nimetä alueseurakuntaan ympäristötyöryhmä. Ympäristötyön organisaation
vahvistamisella, lähemmäs arkipäivän toimintaa saadaan ympäristötyötä ”jalkautettua” ja samalla
voidaan koko seurakunnan ympäristötyöryhmän kokoonpanoa pienentää.
Esitys Kirkkoneuvosto
1. asettaa ympäristötyöryhmän toimikaudelle 2015-2018;
2. määrittelee ympäristötyöryhmän tehtäväksi
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- suunnitella ja koordinoida seurakunnan ympäristötyötä
- laatia ja ylläpitää seurakunnan ympäristöohjelmaa sekä ohjata ja valvoa sen toteuttamista
- järjestää ympäristökoulutusta, valmistaa ja koota materiaalia alueseurakunnissa ja muissa
työyksiköissä toteutettavaa ympäristötyötä varten
- koordinoida ja kehittää seurakunnan ympäristötiedottamista yhteis-työssä viestinnän kanssa
- toimia verkostoyhteistyössä Lapuan hiippakunnan ympäristötyöryhmän sekä muiden
ympäristötyötä tekevien tahojen kanssa (kaupunki, seura-kunnat, järjestöt ja yhdistykset);
3. määrää ympäristötyöryhmän kokoonpanoksi toimikaudelle 2015-2018 seuraavan:
- aluekappalaisten edustaja
- viestinnän edustaja
- hallintopalveluiden edustaja
- kiinteistöpalveluiden edustaja
- yhteisen seurakuntapalvelun edustaja
- kirkkoneuvoston valitsema edustaja
Kirkkoherra määrää asianomaista työalaa/työntekijöitä ja toiminnallista johtoryhmää kuultuaan
aluekappalaisten edustajan, viestinnän edustajan ja yhteisen seurakuntapalvelun edustajan ja
hallintojohtaja määrää esimiehiä ja asianomaisia työntekijöitä kuultuaan tukipalveluiden
yksiköiden edustajat.
4. päättää, että seurakunnassa on kolme ympäristövastaavaa, jotka valitaan seurakunnan
työntekijöistä siten, että kaksi ympäristövastaavaa nimetään tukipalveluista ja yksi seurakunnan
toiminnallisista työntekijöistä. Ympäristövastaavat nimeää toiminnallisten työntekijöiden osalta
kirkkoherra ja tukipalveluiden työntekijöiden osalta hallintojohtaja.
5. nimeää ympäristötyöryhmän puheenjohtajan kaudelle 2015 – 2018.
6. valitsee edustajansa ympäristötyöryhmään toimikaudelle 2015-2018.
7. pyytää alueneuvostoja nimeämään ympäristötyöryhmät sekä tukipalveluiden työmuotoja
ympäristötyön yhdyshenkilön huhtikuun 2015 loppuun mennessä.
Päätös

Esittelijä tarkensi päätösesitystä seuraavien kohtien osalta:
3. hallintopalveluiden ja kiinteistöpalveluiden edustajien sijasta ympäristötyöryhmän
kokoonpanoon kuuluu kaksi tukipalveluiden edustajaa;
7. alueneuvostoja pyydetään nimeämään ympäristötyöryhmät toimikaudelle 20152018.
Keskustelun jälkeen tarkennettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston edustajiksi ympäristötyöryhmään valittiin Tuulikki Väliniemi ja Jari Tuukkanen.
Ympäristötyöryhmän puheenjohtajaksi toimikaudelle 2015-2018 nimettiin Tuulikki Väliniemi.”
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti myös Keskustan alueseurakuntaa pyydetään
nimeämään ympäristötyöryhmä, jonka tehtävänä on siis edistää ja panna käytäntöön
seurakunnan ympäristöohjelman mukaisia toimia. Meidän on opeteltava arvioimaan
kattavasti työmme, toimintamme ja kaiken olemisemme ympäristövaikutuksia ja pyrittävä
minimoimaan ympäristölle aiheuttamaamme haittaa. Ympäristövaikutuksia on
valinnoillamme, jotka koskevat niin hankintoja, jätehuoltoa ja energiankulutusta kuin myös
toimistotyön käytäntöjä, rakentamista ja jumalanpalvelussaarnoja.
Kirkkoneuvoston pyynnössä nimetä ympäristötyöryhmä ei määritellä sen kokoonpanoa eikä
kokoa, mutta käytännön kannalta on suotavaa, että siihen nimetään niin työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä kuin myös seurakuntalaisia.
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Esitys

Alueneuvosto nimeää Keskustan alueseurakunnan ympäristötyöryhmän
vuosille 2015 - 2018 siten, että työryhmässä on sekä työntekijöiden,
luottamushenkilöiden että seurakuntalaisten edustus, yhteensä 4-6 henkilöä.

Päätös

Alueneuvosto nimesi Keskustan alueseurakunnan ympäristötyöryhmään
vuosille 2015-2018: aluekappalainen Seppo Wuolio ja alueneuvoston
edustaja Arto Mikkola sekä kaksi työntekijää ja kaksi seurakuntalaista. Nimet
vahvistetaan seuraavassa alueneuvoston 15.4. kokouksessa.

36 §
Ystävyysseurakuntavierailu Debreceniin
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Keskustan alueseurakunnan ystävyysseurakunnasta, Unkarin Debrecenistä
on tullut kutsu osallistua siellä järjestettäville alueellisille lähetysjuhlille 15.17.5.2015. Kutsu tulee melko nopealla aikataululla, mutta vierailun oltua alun
perin ystävyysseurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmissa, vierailu voisi
olla mahdollinen. Kysymys olisi max 4 hengen vierailusta ja osallistumisesta
tapahtumaan sekä tutustumisesta ystävyysseurakuntamme elämään.
Vastaavanlainen vierailu Debrecenissä tehtiin viimeksi v. 2007. Tällöin
mukana olivat aluekappalainen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekä
lapsityön ja nuorisotyön työalasihteerit.
Ystävyysseurakuntatyössä Unkarin Debrecen on nimetty Keskustan
alueseurakunnan ja kirkkoneuvoston päätöksellä 18.2.2015 myös Kuokkalan
ystävyysseurakunnaksi. Viime vuosien toimintasuunnitelmissa on ollut
maininta mm. rippikouluryhmän viemisestä Debreceniin. Eri syistä johtuen
suunnitelma on siirtynyt eteenpäin, mutta nyt esitetyn kutsun myötä näyttää
siltä, että rippikouluvierailukin voisi toteutua v. 2016 Keskustan
alueseurakunnan ja YSP:n yhteistyönä. Tämänkertaisen matkan
tarkoituksena olisi siis - paitsi osallistua lähetystapahtumaan ja tutustua
Debrecenin seurakunnan toimintaan - myös valmistella tulevaa rippikoulua.
Vierailuun sisältyvän ohjelman perusteella on syytä harkita ryhmän
kokoonpanoa. Yhteistyön ja rippikoulun näkökulmasta on perusteltua, että
mukana olisi työntekijä, joka edustaa rippikoulutyötä, mahdollisesti myös
lähetystyötä. Luottamushenkilöiden ja / tai seurakuntalaisten edustus olisi
sekin perusteltua. Myös Kuokkalan alueseurakunnalle olisi syytä tarjota
mahdollisuus osallistua vierailuun.
Ystävyysseurakuntavierailun suunnittelu on vielä alkuvaiheessaan, mutta
kutsuun olisi hyvä vastata myöntävästi ja ryhtyä valmistelemaan matkaa ja
kartoittaa vierailun osallistujia niin Keskustan alueseurakunnassa kuin
Kuokkalassa ja YSP:ssa. Käytännössä aluekappalainen (Wuolio) toimii
yhteyshenkilönä seurakuntien välillä ja huolehtii vierailun järjestelyistä.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee ystävyysseurakuntavierailukutsusta ja merkitsee
asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto keskusteli ystävyysseurakuntavierailukutsusta.
Aluekappalainen Seppo Wuolio valmistelee asiaa. Tarkemmat
matkasuunnitelmat tuodaan tiedoksi seuraavassa alueneuvoston.
kokouksessa 15.4.2015.
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37 §
Muut esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

38 §
Seuraava kokous
Esitys

Seuraava alueneuvoston kokous pidetään ke 15.4. klo 16.00 alkaen,
Kerhohuoneessa, Cygnaeuksenkatu 8 Jyväskylä.

Päätös

Seuraava alueneuvoston kokous pidetään ke 15.4.2015 klo 16 alkaen
Kerhohuoneessa, Cygnaeuksenkatu 8, Jyväskylä.

39 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/ valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

40 §
Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.
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Allekirjoitukset
PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

ARVO REPO
sihteeri

Käsitellyt asiat

29 - 40 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kirkkoherranvirastossa

27.03.2015

ANNA ALANDER

PIRJO-LIISA JUNTTILA

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

28.03.-10.04.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

19.03.2015

Todistaa

TIINA AVELA
ilmoitustaulun hoitaja

Allekirjoitukset
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