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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 26.08.2015 klo 16.00. Kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen Taukotilassa.

PAIKKA

Kerhohuone, Cygnaeuksenkatu 8, Jyväskylä

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Wilhelms Pipsa
Räty Eero
Alander Anna
Hauru Liina
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti
Lampinen Erkki
Lappalainen Juha

Henk.koht. varajäsen:
(Ylimaunu Veera)
(Tolonen Marko)
(Ruokonen Anna)
(Koskinen Sari)
(Puhakka Ilkka)
(Mikkola Arto)
(Luhtaniemi Maria)
(Juusela Jukka)

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri

Pirtala Tuija

kappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko

kirkkoherra
KN:n edustaja

Kutsuttuna § 70

Ville Tikkanen

seurakuntapastori

Alkuhartaus

Seppo Wuolio piti alkuhartauden, virsi 201.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17.

66 §
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. Alueneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan 3.6.2015, että
alueneuvoston esityslistat lähetetään jatkossa jäsenille ja varajäsenille
vain sähköisinä.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköpostissa 20.08.2015.
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 kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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67 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

68 §
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: Eero Räty ja Anna Alander.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Räty ja Pirjo-Liisa Junttila.

69 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

70 §
Lausunnon antaminen nuorisotyönohjaajan viran erityisvaatimuksista
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto pyytää Keskustan alueneuvostolta 4.9.2015 mennessä lausuntoa
(Johanna Matilaisen irtisanouduttua) vapautuneen nuorisotyönohjaajan viran
sisällöstä ja erityisistä vaatimuksista sen mahdollista avoimeksi julistamista varten.
Nuorisotyönohjaaja (Keskustan alueseurakunta) Johanna Matilainen on
29.6.2015 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut eroavansa Jyväskylän seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virasta (vakanssi nro 98) 28.8.2015 alkaen.
Kirkkoneuvoston 19.2.2014 26 § tekemän periaatepäätöksen mukaisesti
vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttämisestä tai tehtävien uudelleen
järjestämisestä tehdään aina erikseen päätös. Ennen viran täyttämiseen
liittyviä ratkaisuja on myös Keskustan alueneuvostolta pyydettävä
lausunto asiassa. Virkaan on kirkkoherran päätöksellä palkattu vuoden 2015 loppuun
asti sijaiseksi yhteisöpedagogi (nuorisotyönohjaaja) Kirsi-Marja Piippanen, joka on
toiminut ko. viran sijaisena useampaan otteeseen aiemminkin.
Viran täyttämiseen liittyvässä harkinnassa voidaan ottaa huomioon mm.
seuraavia seikkoja:
- Henkilöstösuunnitelmaan v. 2011 ei sisälly Keskustan alueseurakuntaa tai
muitakaan yksiköitä koskevia nuorisotyönohjaajan viran vähennyksiä
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Keskustan alueseurakunnassa on tällä hetkellä 2,5 nuorisotyönohjaajan virkaa
(yksi viranhaltija on osa-aikaeläkkeellä).
Henkilöstösuunnitelmaan v. 2011 sisältyy Keskustan alueseurakuntaa koskien
tulevina vuosina seuraavia vähennyksiä: lastenohjaaja (2016-2021) ja kanttorin ½
virka (2017-2021).
Kirkkoneuvoston hyväksymässä toiminnan ja talouden kehittämistyön
loppuraportissa v. 2014 todetaan varsinaisten yksityiskohtaisten
vähennysesitysten lisäksi ”mahdollisuus vähentää kolme nuorisotyönohjaajan
virkaa vuosien 2015-2020 aikana eläkkeelle jäämisten yhteydessä”. Tässä
yhteydessä viitattiin myös siihen, että Keskustan alueseurakunnassa jää (em.
osa-aikaeläkkeellä oleva) nuorisotyönohjaaja eläkkeelle lähivuosina, arviolta
aikaisintaan 2016 ja myös siihen, myöhemmin jo toteutuneeseenkin
mahdollisuuteen, että Keskustan alueseurakunnassa muutetaan yhden diakonian
viran sisältö nuorten aikuisten työtä ja oppilaitostyötä painottavaksi (yhteinen virka
yhteisen seurakuntapalvelun yksikön kanssa sijoitettuna Keskustan
alueseurakuntaan).

Keskustan alueseurakunnan näkökulmasta on toivottavaa ja tarpeellista, että
vapautunut nuorisotyönohjaajan viran julistaminen haettavaksi tuodaan
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi jo syyskuun 2015 kokouksessa, jotta rekrytointi
saataisiin päätökseen vuoden loppuun mennessä ja vakinainen viranhaltija voisi
aloittaa tehtävässään vuoden 2016 alussa.
Seurakuntapastori Ville Tikkanen nuorisotyön tiimistä on kokouksessa
keskustelemassa ja tuomassa tiimin näkökulmaa päätöksenteon pohjaksi.
Lausunto kirkkoneuvostolle
Keskustan alueneuvosto pitää perusteltuna ja tarpeellisena täyttää vapautunut
nuorisotyönohjaajan virka ja perustelee tätä seuraavasti:
Keskustan alueseurakunnassa on kolme nuorisotyönohjaajan virkaa. Yksi
nuorisotyönohjaaja on 50% johtuen osa-aikaeläkkeestä. Tämä nuorisotyönohjaajan
jäädessä lähitulevaisuudessa kokonaan eläkkeelle, varaudumme siihen, että virka
katoaa kokonaan. Vaikka haettavaksi julistettava virka on varhaisnuorisotyöpainotteinen, jäljelle jäävien kahden nuorisotyönohjaajan tehtäväkuvat on perusteltua
määritellä siten, että ei ole tiukkaa rajaa rippikoulua edeltävän (kouluikäiset) ja sen
jälkeisen nuorisotyön välillä. Kristillisen kasvatuksen lisäksi työssä tarvitaan myös
diakonista ja erityisnuorisotyön näkökulmaa.
Työtehtävät, jotka alla pääkohdittain, on tarkoitus jakaa tiimissä työntekijöiden
kesken.
- alakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö (Lohikoski, Puistokoulu, Normaalikoulun
alakoulu)
- kerhotoiminnan organisointi 7-13-vuotiaille
- kouluikäisten toiminta, leirit ja retket alakoululaisille
- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa sekä muiden alueseurakuntien kanssa
- jumalanpalveluksissa avustaminen, nuorten messun tehtävät
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yhteistyö yläkoulujen sekä muiden Jyväskylän nuorisotyötä tekevien kanssa
isostoiminta ja muu viikkotoiminta, kristillinen kasvatus
leiri- ja retkitoiminta
rippikoulutyö
partiotyö

Esitys

Alueneuvosto antaa kirkkoneuvostolle ylläolevan lausunnon Johanna
Matilaiselta vapautuneen nuorisotyönohjaajan viran sisällöstä ja
erityisistä vaatimuksista sen mahdollista ja toivottavaa avoimeksi
julistamista varten.

Päätös

Alueneuvosto keskusteli lausunnosta Seppo Wuolion esityksen ja Ville
Tikkasen alustuksen pohjalta. Alueneuvosto päätti, että Seppo Wuolio
ja Ville Tikkanen muokkaavat ja täydentävät lausuntoa käydyn
keskustelun perusteella ja lähettävät tekemänsä lausuntoluonnoksen
sähköpostilla alueneuvoston jäsenten hyväksyttäväksi. Hyväksytty
lausunto lähetetään kirkkoneuvostolle ja lisätään tämän pöytäkirjan
liitteeksi (liite 1).

71 §
Kolehtisuunnitelma syys-joulukuulle 2015 (liite 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 5215 415)
Jyväskylän seurakunnassa alueseurakunnan johtosäännön mukaisesti
alueneuvoston tehtävä on hyväksyä kolehtisuunnitelmat niiden
pyhäpäivien osalta, jotka eivät ole kirkkohallituksen määräämiä ns.
virallisia kolehteja.
Tämän kertaisessa esityksessä alueneuvoston päätettävissä olevista
kohteissa painottuvat kansainvälinen diakonia, jouluaikaan erityisesti
lähetystyön nimikkokohteet, valtakunnalliset keräykset sekä oman
alueseurakunnan taloudellista tukea tarvitsevat. Kolehtikohteet 8.11. ja
22.11. kolehtikohteet ovat tuomiokapitulin osoittamia ja osin
edellyttämiä.
Esitys

Alueneuvosto vahvistaa alueseurakunnan kolehtisuunnitelman syysjoulukuulle 2015 liitteen mukaisena.

Päätös

Alueneuvosto vahvisti alueseurakunnan kolehtisuunnitelman syysjoulukuulle 2015 liitteen mukaisena.

72 §
Katsaus Keskustan alueseurakunnan toimitiloihin ja henkilöstöön 2015 syyskaudella (liite 3)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Aluekappalainen esittelee alueseurakunnan toimitilojen ja henkilöstön
osalta tapahtuneita tai näköpiirissä olevia muutoksia syyskaudella 2015.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
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73 §
Ystävyysseurakuntavierailun siirtyminen edelleen.
Jyväskylässä on suunniteltu ystävyysseurakuntavierailua Unkariin
Debeceniin, jonka oli tarkoitus toteutua lokakuun alussa 2015. Vierailun
aiheena on Debrecenin seurakunnan tilojen käyttöönottojuhla
peruskorjauksen valmistuttua sekä rippikouluryhmän matkan valmistelu
kesää 2016 varten.
Kesän kuluessa kävi ilmi, että peruskorjauksen valmistuminen viivästyy,
joten näin ollen myös vierailuajankohta siirtyy tuonnemmas. Tässä
vaiheessa odotamme Debrecenin seurakunnan kirkkoherra Zoltan RezNagyn ilmoitusta korjaustöiden arvioidusta valmistumisesta ja uudesta
vierailuajankohdasta.
Debrecen on tätä nykyä Keskustan ja Kuokkalan yhteinen
ystävyysseurakunta, ja rippikouluryhmän ohjaajista yksi tulee olemaan
yhteisen seurakuntapalvelun työntekijä. Tästä johtuen näistä kolmesta
työyksiköstä on perusteltua olla edustus. Näillä näkymin matkalle on
lähdössä ainakin Seppo Wuolio Keskustasta ja Minna Korhonen
Kuokkalasta. Ysp:n työntekijä on vielä nimeämättä.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

74 §
Muut esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

75 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2015
Esitys

Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2015 on seuraava:
ke 26.8.
ke 30.9.
ke 4.11.
ke 9.12.
Kokoukset alkavat klo 16, paikka pääsääntöisesti alueseurakunnan
toimistolla Cygnaeuksenkatu 8 (ilmoitetaan tarkemmin
kokouskutsussa).

Päätös

Alueneuvoston kokoukset pidetään syyskaudella 2015 esityksen
mukaisesti.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
20.08.2015
PÖYTÄKIRJA
26.08.2015

6/2015

76 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/ valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

77 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12.
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