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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

Alkuhartaus

Seppo Wuolio piti, virsi 415

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

78 §
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 3.6.2015 kokouksessaan, että alueneuvoston
esityslistat lähetetään jatkossa jäsenille ja varajäsenille vain sähköisinä.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköpostissa 23.09.2015.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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79 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttin alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

80 §
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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liina Hauru ja Erkki Lampinen.

81 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

82 §
Alueneuvoston jäsenten nimeäminen nuorisotyönohjaajan viran haastattelutyöryhmään
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.9.2015 julistanut haettavaksi Johanna
Matilaiselta vapautuneen nuorisotyönohjaajan viran Keskustan alueseurakunnassa ja
pyytää alueneuvostoa nimeämään viran hakijoiden haastattelutyöryhmään kaksi
jäsentä. Heidän lisäkseen - kirkkoneuvosto päätöksen mukaisesti haastattelutyöryhmään kuuluu yksi kirkkoneuvoston edustaja, Keskustan
aluekappalainen (pj.) sekä nuorisotyön työalasihteeri.
Virantäyttöprosessi on ajateltu etenevän siten, että välittömästi hakuajan päätyttyä
16.10.2015 haastattelutyöryhmä valitsee haastateltavaksi kutsuttavat hakijat.
Haastattelut ajoittuvat viikolle 43., jotta haastattelutyöryhmän esitys ehtii seuraavaan
alueneuvoston kokoukseen 4.11.2015.
Tavoitteena on, että uusi viranhaltija voi aloittaa tehtävässään 1.1.2016.

Esitys

Alueneuvosto nimeää kaksi edustajaa nuorisotyönohjaajan viran
haastattelutyöryhmään.
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Alueneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään Pipsa Wilhelmsin ja Anna
Alanderin.

83 §
Ympäristötyö Keskustan alueseurakunnassa
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 5215 415)
Jyväskylän seurakunnan ympäristötyö on organisoitu kirkkoneuvoston
määrittelemällä tavalla. Ympäristötyölle on nimetty oma paikka ja tehtävä
organisaatiossa. Alueseurakunnassa tehtävän ympäristötyön on kuljettava linjassa
koko seurakunnan ympäristötyöhön kanssa, aivan niin kuin Jyväskylän seurakunta
seuraa koko kirkon tasolla ilmaistuja ympäristötyön perusteita ja asetettuja tavoitteita.
Ne on ilmaistu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmasto-ohjelmassa
Kiitollisuus, kunnioitus kohtuus.
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti Keskustan alueneuvosto on nimennyt
kaudelle 2015 -2018 oman ympäristötyöryhmän, jonka tehtävänä on olla aloitteellinen
ja edistää seurakunnan ympäristöohjelman mukaisten toimien käytäntöön panoa.
Alueneuvosto nimesi kokouksessaan 25.3.2015 työryhmään alueneuvostosta Seppo
Wuolion ja Arto Mikkolan sekä täydensi työryhmän kokoonpanoa 15.4.2015 Jaro
Karkisella (seurakuntalainen), Pirjo-Riitta Aarnimetsä-Laitisella sekä Johanna
Kontisella (työyhteisön edustajia). 3.6.2015 työryhmään nimettiin vielä
seurakuntalainen Maija Örnmarkia. Työryhmä valitsi Jaro Karkisen puheenjohtajaksi
vuosiksi 2015 -2016 ja sihteeriksi Seppo Wuolion.
Ympäristötyöryhmä on tähän mennessä kokoontunut kaksi kertaa tutustuen kirkon
ympäristöohjelmaan ja Jyväskylän seurakunnan ympäristötyöhön. Kokouksessa
3.9.2015 tutustuttiin ekotapahtumien vuosikelloon ja todettiin olevan tärkeää, että
seurakunta ja kirkko on mukana kansalaisjärjestöjen ja julkisyhteisöjen järjestämissä
tapahtumissa. Samoin kirkon uskosta, kirkkovuoden teemoista ja perinteestä
nousevia tapahtumia ja teemoja halutaan pitää esillä. Ekopaasto liittyy itsestään
selvästi kirkon paastonajan teemoihin, pääsiäisen sanomassa ylösnousemus liittää
pelastuksen piiriin koko luomakunnan, yhdessä me sitä huokailemme ja odotamme
(ks. Room 8: 18 -25). Luomakunnan sunnuntaita vietetään vuosittain, ja tämän lisäksi
ympäristönäkökulma on muulloinkin esillä jumalanpalvelussaarnoissa ja rukouksissa.
Vastuuviikon viettämisellä on Jyväskylässäkin pitkä perinteet, vaikka se viime
vuosina onkin jäänyt vähän taka-alalle.
Oman ekumeenisen lisänsä ympäristöasioihin tuo paavi Fransiskuksen tuore päätös
maailmanlaajuisen luomakunnan rukouspäivän viettämisestä joka vuosi 1.9.
Ortodoksinen kirkko on viettänyt vastaavaa päivää jo kauan. Työryhmässä päätettiin
esittää, että Jyväskylän seurakunta voisi liittyä tämän ekumeenisen rukouspäivän
viettoon ensi vuodesta lähtien.
Jyväskylän seurakunta on jo tähän mennessä vaihtelevasti osallistunut moniin
ekotapahtumien vuosikellossa mainittuihin tapahtumiin, esim. Earth Hour, Reilun
kaupan viikko ja Älä osta mitään – päivä. Viimeksi mainitun kohdalla huomattiin, että
tänä syksynä se on sama pvm. (27.11) kuin lähetysmyyjäiset pappilassa. Päätettiin
tiedustella lähetystyön tiimiltä, voisiko myyjäisiä järjestää jonain muuna päivänä.
Muista vuosikellon tapahtumista pidettiin em. lisäksi esillä toivetta, että jollain tavalla
voisimme Keskustan alueseurakunnassa viettää Hiljan päivää 8.10.
Energiansäästöviikkoon Jyväskylän seurakunta ilmeisesti osallistuu, mutta sen eri
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toteutustavoista ei vielä ole päätetty. Erityisen maininnan ympäristötyön
saavutuksista Jyväskylän seurakunnassa sai Lehtisaaren kesäkoti.
Seurakunnan toimintasuunnitelmiin on viime vuosina sisällytetty tavoitteet myös
ympäristötyölle. Keskustan alueseurakunnassa ne on vuodelle 2016 ilmaistu
seuraavasti:
- Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän roolin kehittäminen aloitteellisena ja
kannustavana toimijana suhteessa 1) seurakuntalaisiin ja 2) seurakunnan
organisaatioon sekä työyhteisöön
- Ympäristökasvatus kaikissa työmuodoissa ja ikäryhmissä
- Vihreiden ripareiden kriteerit käyttöön
Ympäristötyöryhmässä on keskusteltu toimintasuunnitelman tekemisestä vuodelle
2016, mutta koska ne on jo hyväksytty alueneuvostossa ja jätetty kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi, päädyttiin toteamaan, että tässä vaiheessa ympäristötyön tavoitteet
saavat riittää. Niiden pohjalta voidaan suunnitella ja pitää esillä ympäristöasioita.
Erityisesti työryhmässä mainittiin Hiljan päivä 8.10., Ekopaasto helmi-maaliskuussa ja
Luomakunnan rukouspäivä 1.9.2016. Myös Vastuuviikon esillä pitäminen voisi olla
tärkeää, tänä vuonna teema on erityisen ajankohtainen – pakolaisuus. Sovittiin, että
vuoden 2017 toimintasuunnitelmiin kirjataan aikanaan konkreettisia toiminnallisia
tavoitteita.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee alueseurakunnan ympäristötyön tavoitteista
ja käytännöistä ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto kävi monipuolisen keskustelun ympäristötyön tavoitteista
ja käytännöistä ja merkitsi asian tiedoksi.

84 §
Pakolaistilanteen huomioonottaminen alueseurakuntatyössä
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on kehottanut seurakuntia valmistautumaan
alueelleen tulevien pakolaisten auttamiseen eri tavoin. Kirkkohallituksen,
tuomiokapitulin ja kirkkoherran ohjeistuksen mukaisesti 6.9. ja 13.9. kolehdit kerättiin
pakolaiskriisin helpottamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Ko. päivinä keräämättä
jääneille kolehdeille (6.9. kristilliseen nuoriso- ja opiskelijatyöhön Kansan
Raamattuseuran kautta ja 13.9. mahdollistamaan seurakuntalaisten tutustumista
ulkomailla toimiviin seurakuntayhteisöihin) on ohjeiden mukaisesti etsittävä uudet
ajankohdat kuluvan vuoden aikana.
Jyväskylään ensimmäiset turvapaikanhakijat ovat jo saapuneet hätämajoitukseen,
jonka SPR on avannut. Hätämajoitus on paikka, johon turvapaikanhakija voidaan
sijoittaa korkeintaan viikoksi ennen paikan löytämistä varsinaisesta
vastaanottokeskuksesta. Hätämajoituksessa turvapaikanhakijaa pidetään korkeintaan
viikko, mutta tulijoita on luvassa tulevina viikkoina mahdollisesti runsaasti. SPR toimii
hätämajoituksen operaattorina ja on järjestänyt vapaaehtoisensa valvojiksi kolmessa
vuorossa. Lisää valvojia tarvitaan päivä- ja iltavuoroihin vähintään kolme, yövuoroon
neljä.
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Jyväskylässäkin kaupunki ja seurakunta ovat luvanneet tässä tukensa. SPR:n LänsiSuomen alueen valmiuspäällikkö Tave Rautiainen on pyytänyt seurakunnalta apua
valvontavuorojen täyttämiseksi. Jyväskylän seurakunnassa asiaa koordinoi ysp:n
johtaja Jukka Helin.
Esitys

Alueneuvosto
1) keskustelee pakolaistilanteesta ja sen vaikutuksista Jyväskylässä ja
alueseurakunnan toiminnassa.
2) toteaa jo tapahtuneen muutoksen kolehtikohteissa ja sijoittaa
pakolaiskriisin hoitamisen vuoksi siirretyt kolehdit seuraavasti:
 6.9. kristilliseen nuoriso- ja opiskelijatyöhön Kansan
Raamattuseuran kautta kerätään 13.12. (väistyy kolehti:
Kansainväliseen työhön käytettäväksi pappien kouluttamiseen
Namibian luterilaisessa kirkossa ja yhteistyöhön Suomen
Lähetysseuran kanssa
 13.9. mahdollistamaan seurakuntalaisten tutustuminen
ulkomailla toimiviin seurakuntayhteisöihin kerätään 26.12.
(väistyy kolehti nimikkolähettien Heleniuksen perheen työn
tukemiseksi Etu-Aasiassa. Evankelis-luterilainen lähetysyhdistys
Kylväjä.

Päätös

Alueneuvosto
1) keskusteli vilkkaasti pakolaistilanteesta ja sen vaikutuksista
Jyväskylässä ja alueseurakunnan toiminnassa.
2) totesi jo tapahtuneen muutoksen kolehtikohteissa ja sijoitti
pakolaiskriisin hoitamisen vuoksi siirretyt kolehdit esityksen mukaan.

85 §
Talouden toteutuma tammi-elokuulta 2015 (liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 5215 415)
Kirkkoneuvoston kokouksessa 29.1.2014 hyväksytyn 9 §:n mukaisesti talousarvion
toteutumisvertailut esitetään neljännesvuosittain alueseurakuntien osalta
alueneuvostoille.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee toteutumisvertailut tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi toteutumisvertailut tiedoksi.

86 §
Muut esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Pirjo-Liisa Junttilan aloitteesta alueneuvosto keskusteli Aseman Pysäkin
toiminnan tulevaisuudesta ja Lohikosken kirkon tilanteesta.
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Aseman Pysäkillä toiminta on tällä tietoa päättymässä vuoden 2015
loppuun mennessä. Alueneuvosto keskusteli esillä olleesta
mahdollisuudesta, voisiko Aseman Pysäkin toiminta olla osa Keskustan
alueseurakunnan toimintaa, mikäli Pysäkille tarvittava työntekijä, hänen
palkkansa ja toiminnan rahoitus tulisivat muualta.
Lohikosken kirkolla kaikki toiminta päättyy ja ovet sulkeutuvat
toistaiseksi kokonaan 1.10.2015. Lohikosken alueen
jumalanpalveluselämä ja muu säännöllinen seurakuntatyö on jo yli
kahden vuoden ajan tapahtunut Lahjaharjun kappelissa. Kertaluonteisia
tapahtumia on voitu pitää tähän saakka Lohikosken kirkolla. Nyt esim.
leivontatalkoille ollaan kysymässä paikkaa Halssilan kirkolta.
Alueneuvosto pitää tärkeänä, että Lohikosken kirkon kunto ja
korjausmahdollisuudet selvitetään perusteellisesti. Tästä asiasta
jäädään odottamaan perustetun kiinteistöstrategiatyöryhmän selvitystä.

87 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2015
Esitys

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

Päätös

Alueneuvoston syyskauden kokoukset pidetään esityksen mukaisesti.

88 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/ valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

89 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.
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