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LIITE 1 § 20

Lausuntopyyntö Kuokkalan alueneuvostolle
Kirkkoneuvosto päätti 18.2.2015 § 40 pyytää Kuokkalan alueneuvostolta lausunnon aluekappalaisen viran
erityisistä tarpeista 31.3.2015 mennessä. Kuokkalan alueseurakunnan aluekappalainen (III kappalaisen
virka), rovasti Pekka Mustonen on tuomiokapitulille jättämällään ilmoituksella irtisanoutunut virastaan
1.9.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Kappalaisen viran julistaa haettavaksi tuomiokapituli ja tuomiokapituli päättää myös hakijoiden
kelpoisuudesta ja antaa lausunnon hakijoista seurakunnalle. Kirkkovaltuuston tehtyä valinnan tuomiokapituli
antaa valituksi tulleelle. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvostolla on ennen haettavaksi julistamista
mahdollisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista.
Vuonna 2014 kirkkoneuvostossa tehdyn periaatepäätöksen mukaan kaikkien avoimeksi tulevien virkojen
tarpeellisuutta harkitaan. Kirkkoneuvoston 18.2.2015 tekemän linjauksen mukaan Kuokkalan
aluekappalaisen viran täyttäminen haettavaksi julistamalla vodiaan aloittaa.
Aluekappalaisen viran muodollinen kelpoisuusvaatimus on sama kuin yleensäkin kappalaisen viroissa.
Seurakunnan lausunnossa viran erityisistä tarpeista tuodaan esille muita seikkoja, joita nimenomaan
aluekappalaisen viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Aluekappalaisen viran tehtäväkenttä on laaja
ja tehtäviä on määritelty yksityiskohtaisesti niin kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä papin yleisten
velvollisuuksien osalta kuin alueseurakunnan johtosäännössä (4. luku, 10§) ja osaksi myös kirkkoherran
johdolla laaditussa papiston keskinäisen työnjaon määrittelyssä. Jyväskylän seurakunnan aluekappalaisten
virkojen pääasialliset tehtävät ovat yleisten seurakuntapapin velvollisuuksien (mm. jumalanpalvelukset,
kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus ja sielunhoito) ohella pääpiirteissään seuraavat:
- johtaa alueseurakunnan seurakuntatyötä yhdessä alueneuvoston
kanssa ja toimia alueneuvoston jäsenenä ja esittelijänä
- johtaa ja koordinoida alueseurakunnan jumalanpalveluselämää
- osallistua alueseurakunnan ja tarvittaessa kokoseurakunnallisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
mukaan lukien rippikouluvastuu ja työnjaossa määritelty työalavastuu
- johtaa alueseurakunnan työyhteisöä ja toimia alueseurakuntaan nimettyjen työntekijöiden esimiehenä
- vastata alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatimisesta
alueneuvoston käsittelyä varten ja valvoa yhdessä alueneuvoston kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman
noudattamista
- hyväksyä alueseurakunnan laskut sekä valvoa alueseurakunnan varojen käyttöä
- koordinoida alueseurakunnan toimitilojen käyttöä
- osallistua johtavien työntekijöiden kokouksiin sekä vuorollaan johtoryhmän ja kirkkoneuvoston
työskentelyyn
Aiemman käytännön mukaisesti kirkkoneuvoston kuulee tuomiokapitulille menevän lausunnon valmistelussa
myös alueneuvoston näkemyksiä viran tehtävistä ja erityisistä tarpeista. Alueneuvostoa pyydetään lausunnon
antamisessa huomioimaan muiden seikkojen ohella myös uusi kirkkojärjestyksen säädös lapsivaikutusten
arvioinnista: "Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja
otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee
asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta." (KJ 23.3).
Pyydän Kuokkalan alueneuvostoa kirkkoneuvoston lausuntopyynnön mukaisesti antamaan lausunnon
Kuokkalan aluekappalaisen viran tehtävistä ja erityisistä tarpeista 31.3.2015 mennessä.
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