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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)
(Pasanen Vili)
(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, laulettiin virrestä 442.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

90 §
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 sähköisenä ja postissa
29.10.2015.
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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91 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Jäsenille lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
sillä lisäyksellä, että § 97 käsitellään ylimääräisenä kokoukseen
kirkkoherran pyynnöstä tuotu kysymys Aseman Pysäkin avoimen
diakoniatoiminnan jatkosta. Tämän jälkeiset esityslistan kohdat siirtyvät
pykälän eteenpäin.

92 §
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 Pirjo-Liisa Junttila ja Antti Kakkuri.

93 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
Uudelle tutustumaan tulleelle varajäsenelle Vili Pasaselle myönnettiin
läsnäolo- ja puheoikeus, koska varsinainen jäsen Pirjo-Liisa Junttila oli
paikalla.

94 §
Kolehtisuunnitelma tammi-huhtikuu 2016
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnassa alueseurakunnan johtosäännön mukaisesti
alueneuvoston tehtävä on hyväksyä kolehtisuunnitelmat niiden pyhäpäivien osalta,
jotka eivät ole kirkkohallituksen määräämiä ns. virallisia kolehteja.
Tässä kolehtiesityksessä, totuttuun tapaan, on alueneuvoston päätettävissä olevista
kohteissa painopisteenä kansainvälinen diakonia, pääsiäisen aikaan erityisesti
lähetystyön nimikkokohteet ja vähävaraisten tukeminen. Raamattutyö näkyy
painotuksena tammikuussa. Kolehtikohteet 6.3. ja 17.4. ovat tuomiokapitulin
suosittamia ja osin edellyttämiä.
Esitys

Alueneuvosto vahvistaa alueseurakunnan kolehtisuunnitelman tammihuhtikuulle liitteen mukaisena.

Päätös

Alueneuvosto vahvisti alueseurakunnan kolehtisuunnitelman tammihuhtikuulle liitteen mukaisena.
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95 §
Keskustan alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan viran vaali
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 5215 415)
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.9.2015 (173 §) päättänyt julistaa haettavaksi
Keskustan alueseurakuntaan sijoitetun nuorisotyönohjaajan viran 16.10.2015 klo
15.30 mennessä siten, että virka täytetään 1.1.2016 lukien. Kirkkoneuvosto päätti
tuolloin Keskustan alueneuvoston esityksen mukaisesti viran sisällön ja erityiset
vaatimukset seuraavasti:
- laaja-alainen nuorisotyö, painopisteenä työ kouluikäisten parissa
- kerho-, leiri- ja retkitoiminta
- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa, alueella sekä muiden alueseurakuntien
kanssa
- rippikoulutyö ja isoistoiminta
- verkostotyö muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa (kaupunki, alueella toimivat
koulut, partiolippukunnat)
- vapaaehtoisten avustajien rekrytointi, koulutus ja ohjaaminen
- jumalanpalveluselämään osallistuminen
- valmiudet osallistua alueellisten/kokoseurakunnallisten tapahtumien ja projektien
toteuttamiseen
Lisäksi todettiin, että valituksi tulevalta edellytetään aktiivista ja innostavaa työotetta,
oma-aloitteisuutta ja kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön. Samoin
mainittiin, että kristillisen kasvatuksen virassa tarvitaan myös diakonista ja erityisnuorisotyön näkökulmaa. Tietotekniikan ja some-taitojen hallinta katsotaan eduksi.
Nuorisotyönohjaajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut piispainkokouksen 13.9.2005 antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 §:n
mukaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 §:n tarkoittaman piispainkokouksen
aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon. Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen esimiehenään toimii aluekappalainen,
virkapaikkana on Cygnaeuksenkatu 8 toimitila.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen, jolloin järjestelmän mukainen
peruspalkka on 2.282,85 €/kk. Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon
virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta
työaikalakia.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuajan päättymiseen 16.10.2015 klo 15.30 mennessä virkaan tuli 21 hakemusta. 20.10.2015 pidettyyn haastatteluun kutsuttiin hakijoista kuusi.
Yhteenveto hakijoista ja haastattelutyöryhmän (Seppo Wuolio, pj., Petri Grönholm
siht., Pipsa Wilhelms, alueneuvoston pj., Anna Alander, alueneuvoston jäsen, Arja
Ylhävaara-Perendi, kirkkoneuvoston jäsen) lausunto liitteenä. (Yhteenvetoliite ja
lausunto sisältävät JulkL 6:24 § kohdan 29 ja 32 mukaista tietoa ja ovat näiltä
osin salassa pidettäviä.)
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Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että Keskustan alueseurakunnan
nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Kirsi-Marja Piippanen.
Esitys

Keskustan alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan
Kirsi-Marja Piippanen.

Päätös on ehdollinen niin kauan, kunnes virkaan valittu on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös

Alueneuvosto valitsi Keskustan alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan
virkaan esityksen mukaisesti Kirsi-Marja Piippasen.

Päätös on ehdollinen niin kauan, kunnes virkaan valittu on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
96 §
Ystävyysseurakuntavierailu Debreceniin
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Unkarin Debrecen on tällä hetkellä Keskustan lisäksi myös Kuokkalan
alueseurakunnan ystävyysseurakunta. Pitkään suunnitelmissa ollut
ystävyysseurakuntavierailu on nyt toteutumassa. Seurakunnan kirkon
peruskorjaus on valmistunut, ja sen käyttöönottojuhla pidettiin
17.10.2015. Kutsu juhlaan saapui liian myöhään, jotta Jyväskylästä olisi
ehditty hoitaa tarvittavat matkajärjestelyt, mutta tämän käytyä ilmeiseksi
sovittiin vierailun ajankohdaksi 20.-24.11.
Vierailun aiheena on edelleen Debrecenin seurakunnan uusittuihin
tiloihin tutustuminen sekä rippikouluryhmän matkan valmistelu kesää
2016 varten. Tarkoitus on käydä tutustumassa tarjottuihin vaihtoehtoihin
rippikoulupaikaksi.
Rippikouluryhmän vastuupapiksi on nimetty srk-pastori Minna Korhonen
Kuokkalasta. Toinen työntekijä on vielä nimeämättä, hän on
mahdollisesti yhteisen seurakuntapalvelun työntekijä. Tästä johtuen
näistä kolmesta työyksiköstä on perusteltua olla edustus. Matkalle on
lähdössä ainakin Seppo Wuolio Keskustasta ja Minna Korhonen
Kuokkalasta. Ysp:n työntekijä odottaa nimeämistään. On keskusteltu
myös neljännen henkilön mahdollisuudesta osallistua vierailuun.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
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97 §
Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan jatko
Kirkkoherra Arto Viitala on esittänyt suullisen pyynnön, että Keskustan
alueneuvosto käsittelee Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan
jatkamista.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käsitteli Aseman Pysäkin
tulevaisuutta kokouksessaan 26.5.2015, 36 §. Tuolloin johtokunta totesi
Aseman Pysäkin määräaikaisen diakonian viran päättyvän kuluvan
vuoden lopussa ja Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan samalla
päättyvän.
Asia nousi esiin kirkkoneuvostossa 16.9.2015,185 §, jolloin neuvoston
kokouksessa tehtiin aloite Aseman Pysäkin avoimien toiminnan
jatkamisen edellytysten selvittämisestä. Saadessaan vastauksen
tehtyyn aloitteeseen kokouksessaan 15.10.2015, 195 §, kirkkoneuvosto
päätti, että ”vaihtoehtojen selvittämistä Aseman Pysäkin diakonian
avoimen toiminnan jatkamiseksi jatketaan Yhteisen seurakuntapalvelun
johtajan Jukka Helinin johdolla ja valmistelun etenemistä koskeva
selvitys sekä mahdolliset kirkkoneuvoston päätettäväksi kuuluvat asiat
tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi vielä vuoden 2015 kuluessa.
Asian jatkovalmistelussa ja kirkkoneuvostolle tuotavassa esityksessä
otetaan lähemmin kantaa myös asiasta tehtyjen vetoomusten sisältöön.”
Päätöksessä viitataan siihen, että Aseman Pysäkin vapaaehtoiset
vastuunkantajat ja Aseman Pysäkin määräaikaisen diakonian viran
haltija olivat lähestyneet kirkkoneuvostoa kirjelmin, joissa he olivat
vedonneet Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan jatkumisen
puolesta.
Johtokunnalla ei ollut toukokuun kokouksessaan käytössä
alueseurakuntien diakonian viranhaltijoiden ja diakoniapappien
näkemystä Aseman Pysäkin tarpeesta ja merkityksestä
alueseurakuntien diakoniatyölle. Kysely on nyt tehty, ja sen
tuloksista käy ilmi, että näkemykset Aseman Pysäkin merkityksestä
vaihtelevat suuresti. Hieman alle puolet vastanneista 46 hengestä ei ole
kertaakaan ohjannut ketään Aseman Pysäkille, ja hieman yli puolet
vastanneista ei tiennyt kenenkään tulleen Aseman Pysäkiltä oman
alueseurakuntansa toimintaan. Vastauksissa nousee esiin Aseman
Pysäkin merkitys kokoontumispaikkana esim. vapaaehtoisten ryhmille
(esim. kuoro), ei niinkään siellä tehtävä avoin diakoniatyö. Tästä syystä
on vaikeaa arvioida, mihin vastaajat viittaavat toivoessaan Aseman
Pysäkin voivan toimia jatkossakin: toivovatko he avoimen
diakoniatoiminnan jatkumista vai tilan jäämistä seurakunnan käyttöön
erilaisia kokoontumisia varten.
Joissain avoimissa vastauksissa tulee esiin Aseman Pysäkille
muodostunut myönteinen rooli toimia matalan kynnyksen toimi- ja
kohtaamispaikkana. Toisaalta toiminnan profiilia kritisoidaan karkeasti
ottaen samasta syystä. Huomattavan moni diakonian ammattilaisista
myöntää olevansa huonosti perillä Aseman Pysäkin toiminnasta eikä
tästä syystä uskalla ottaa kantaa toiminnan mahdolliseen jatkoon.
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Kyselyn tulokset antavat aiheen tulkita niin, että Aseman Pysäkin avoin
diakoniatoiminta on muodostunut paljolti omaksi, seurakunnan muusta
diakoniasta ja seurakuntatyöstä irralliseksi saarekkeekseen, joka kokoaa
runsaan sadan vakiokävijän joukkoa useita kertoja viikossa yhteen.
Yhteys alueseurakuntien toimintaan on pääosin ohutta tai olematonta.
Toimintaa ei tunneta.
YSP:n ohtokunta totesi kokouksessaan 26.5.2015, 36 §, ettei se näe
tarvetta esittää Aseman Pysäkin isännän määräaikaisen diakonian viran
jatkamista vuoden 2015 jälkeen. Kirkkoneuvoston kokouksessa
15.10.2015, 195 § yhteydessä todettiin, että Aseman Pysäkin ja sen
edeltäjän Lähimmäisen Kammarin toiminnan lopettamista on harkittu
aiemminkin.
Kirkkoneuvoston tehtävänanto selvittää perusteita Aseman Pysäkin
avoimen toiminnan jatkamiseksi on tuottanut uusia ajatuksia siitä, miten
avoin diakoniatoiminta keskustassa tulisi järjestää. Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunta ei näe tarkoituksenmukaiseksi järjestää
tällaista toimintaa nykyiseen tapaan.
Keskustan alueseurakunnassa ei ole tähän mennessä otettu sitovasti
kantaa. Aluekappalainen on epävirallisissa keskusteluissa todennut, että
Aseman Pysäkin toiminta on tietyin edellytyksin mahdollista nähdä
osana Keskustan alueseurakunnan toimintaa. Aseman Pysäkin avoin
diakoniatoiminta voidaan nähdä osana yleistä diakoniatyötä, joka on
määritelty alueseurakuntien vastuulle.
Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan jatkaminen vaatii kuitenkin
resursointia. Työntekijän palkkaaminen ja riittävien
toimintamäärärahojen takaaminen vaatii n. 40.000 € panostusta
vuodessa. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, että ao. työntekijällä on
työyhteisö, joka näkee Aseman Pysäkin toiminnan ja sen kehittämisen
osana työyksikön toimintaa.

Esitys

Alueneuvosto lausuu näkemyksenään, että
1) Aseman Pysäkin toiminnan jatkosta päätettäessä on paikallaan ottaa
vakavasti henkilöstösuunnitelman kirjaukset;
2) keskusteluja Aseman Pysäkin avoimen diakoniatyön mahdollisesta
jatkosta osana Keskustan alueseurakunnan diakoniatyötä ollaan
valmiita käymään;
3) toiminnan mahdolliseen jatkamiseen ja kehittämiseen osoitetaan
riittävät lisäresurssit ja näin tunnustetaan toiminnan palvelevan koko
seurakuntaa, vaikka se sijoittuu kaupungin keskustaan;
4) toiminnan mahdollinen jatkaminen järjestetään määräaikaisena,
kahden vuoden mittaisena projektina, jonka tarkoituksena on
avoimen diakoniatoiminnan kehittäminen osana muuta avoimen
diakonian toimintaa.
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Alueneuvosto keskusteli Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan
jatkamisesta ja keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään
seuraavasti ja se hyväksyttiin kannanotoksi asiaan.
Alueneuvosto lausuu näkemyksenään, että Aseman Pysäkin toiminnan
jatkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Toiminta nousee kirkon
ydintehtävästä ja on suoraan oman seurakuntamme strategian
mukainen, ”rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä”. Sekä Aseman
Pysäkillä kävijöiden että siellä toimivien vapaaehtoisten määrä on
merkittävä: Aseman Pysäkki tavoittaa päivittäin n. 100 kävijää, joista
suuri osa on syrjäytymisvaarassa olevia. Aseman Pysäkin toiminnan
mahdollistavat 70 vapaaehtoista.
Aseman Pysäkin toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen on osoitettava
riittävät lisäresurssit. On tunnustettava, että toiminta palvelee koko
seurakuntaa, vaikka se sijoittuu kaupungin keskustaan osana Keskustan
alueseurakunnan toimintaa.

98 §
Muut esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

99 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2015
Esitys

Alueneuvoston viimeinen kokous syyskaudella pidetään ke 9.12.
Samassa yhteydessä on mahdollista järjestää perinteinen
alueneuvoston ja työyhteisön joulutapaaminen.
Kokouksen / tapaamisen tarkempi kellonaika ja paikka ilmoitetaan
tuonnempana.

Päätös

Alueneuvoston viimeinen kokous ja mahdollinen joulutapaaminen
työntekijöiden kanssa järjestetään 9.12. Aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin.

100 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/ valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

101 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52.
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PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

TUIJA PIRTALA
sihteeri

Käsitellyt asiat

90 – 101 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kirkkoherranvirastossa

06.11.2015

Allekirjoitukset

PIRJO-LIISA JUNTTILA

ANTTI KAKKURI

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

06.11.-20.11.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

29.10.2015

Todistaa

TIINA AVELA
ilmoitustaulun hoitaja
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