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73 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan
kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta ja kutsuun liitetään luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto
kokouksesta toimitetaan myös muille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 4.11.2015.
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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74 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Pöydältä jaettiin kaksi asiaa, § 89 Yhteisvastuukeräyksen omaan
seurakuntaan jäävän osuuden käyttö vuonna 2016 ja § 90 Vastausesitys
valtuustoaloitteeseen (Kuparinen et al). Lisäksi § 89 siirrettiin käsiteltäväksi
§ 79 jälkeen. Tämän jälkeen hyväksyttiin esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

75 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan yhteisen seurakuntapalvelun toimistossa
(Tellervonkatu 5) yleensä kokouspäivän jälkeistä päivää seuraavana
päivänä klo 12–15.30 välisenä aikana. Pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen/valitukselle tekemiselle varatun
ajan (14/30 pv), tavallisesti pöytäkirjan tarkastuspäivän jälkeisestä
ensimmäisestä kirkkoherranviraston aukiolopäivästä lähtien. Pöytäkirjan
nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja on tarkastettavissa YSP:n
toimistossa, Tellervonkatu 5, 2. krs, perjantaina 6.11. klo 13–15.30

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Janhunen ja Erkki Puhalainen.

76 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti, Eevi-Riitta
Kukkoselle § 77 käsittelyn ajaksi ja Heini Lekanderille §§ 77-79 sekä § 89
käsittelyn ajaksi.
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77 §
Vanhustyön kehittämishanke
Kirkkoneuvosto päätti 16.11.2011, 217, käynnistää vanhustyöhön
suunnatuin testamenttivaroin vanhustyön kehittämishankkeen yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnan esittämien suuntaviivojen mukaisesti.
Projekti alkoi maaliskuun alussa 2012. Projektityöntekijänä,
määräaikaisessa diakonian virassa on toiminut Keskustan
alueseurakunnan diakonian viranhaltija Eevi-Riitta Kukkonen. Hänen
tehtävänsä määriteltiin hankkeen käynnistämisen yhteydessä seuraavasti:
 kartoittaa yksin kodeissaan asuvien vanhusten tilannetta ja tarpeita
yhdessä alueseurakuntien kanssa
 kehittää diakoniatyön vanhustyötä alueseurakunnissa, erityisesti
kutsua ja ohjata seurakuntalaisia toimimaan vanhusten tukena
vapaaehtoisten ohjaaminen, kouluttaminen ja tukeminen yhdessä
alueseurakuntien työntekijöiden kanssa
 osallistuminen Jyväskylässä vanhustyön kehittämistä koskeviin
asiantuntijaverkostoihin
 seniori- tai korttelikahvilatoiminnan käynnistäminen
 vanhusten tilanteesta tiedottaminen
 vanhusten omien kokemusten esiin tuominen julkisuudessa
 seurakuntalaisten lähimmäisvastuun vahvistaminen
 tukea yksin asuvien vanhusten mahdollisuutta osallistua
seurakunnan toimintaan ja jumalanpalveluselämään sekä
vanhusten henkilökohtaista hengellistä elämää
Alkuvaiheessa hanke rajattiin kahteen alueseurakuntaan: Keskustan
alueseurakuntaan, jossa on paljon vanhusväestöä ja yhteen pieneen
alueseurakuntaan, Tikkakosken alueseurakuntaan.
Alkuperäisessä päätöksessä projekti on merkitty päättymään vuoden 2014
lopussa. Se samoin kuin projektityöntekijän määräaikainen virka sai vuoden
jatkoajan vuoden 2015 loppuun kirkkoneuvoston päätöksellä 7.5.2014, 80
§. Vuoden jatkoaikaa perusteltiin sillä, että hankkeessa on tehty tiivistä
yhteistyötä GeroCenter-säätiön hallinnoiman "Osallisuutta lähiyhteisöstä"
hankkeen kanssa, jonka RAY-rahoituksessa hakijakumppaneina olivat
Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seurakunta. Päätöksen perusteluissa
todettiin lisäksi, että hankkeen edistyminen Keskustan alueseurakunnassa
on ollut odotettua hitaampaa.
Hankkeella ei ole ollut erillistä ohjausryhmää. Yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunta päätti kokouksessaan 23.4.2012, 47 §, että vanhustyön
kehittämishankkeesta raportoidaan YSP:n johtokunnalle neljä kertaa
vuodessa. Näistä kahdessa on mukana projektityöntekijä, kun taas
kahdessa muussa kokouksessa työalasihteeri kertoo projektin
etenemisestä. Hankkeesta on raportoitu säännöllisesti johtokunnalle, joskin
hieman harvemmin kuin alun perin oli tarkoitus.
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Eevi-Riitta Kukkonen antaa vanhustyön kehittämishankkeesta raportin
kokouksessa.
Esitys

Merkitään raportti vanhustyön kehittämishankkeesta tiedoksi ja käydään
hankkeesta keskustelu.

Päätös

Merkittiin väliraportti vanhustyön kehittämishankkeesta tiedoksi ja käytiin
hankkeesta keskustelu. Todettiin, että projektissa onnistuttiin hyvin.
Johtokunta esittää alueseurakunnille painokkaan toiveen ottaa projektin
päättyessä vastuu vanhustyön kehittämishankkeen yhteydessä kehitetyistä
toimintamalleista ja sen parissa toimivista ryhmistä vapaaehtoisine
vastuunkantajineen.

78 §
Diakoniasäätiön perustamisen edellytykset
(Valmistelija: Heini Lekander, 050 521 5416)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta antoi 26.5.2015, 48 §, diakonian
työalasihteerille tehtäväksi ”tutkia edelleen diakoniasäätiön perustamisen
edellytyksiä ja tuoda mahdollisen esityksen säätiön perustamisesta
johtokunnalle vuoden 2016 aikana.”
Heini Lekander antaa kokouksessa selonteon selvitystyön tilanteesta ja
toivoo saavansa johtokunnalta evästystä jatkovalmistelua varten.
Esitys

Kuullaan selonteko diakoniasäätiön perustamisen edellytyksistä ja
keskustellaan jatkovalmisteluun vaikuttavista seikoista.

Päätös

Kuultiin selonteko diakoniasäätiön perustamisen edellytyksistä ja
keskusteltiin jatkovalmisteluun vaikuttavista seikoista. Käydyssä
keskustelussa todettiin, että säätiön perustamisajatuksesta luovutaan ja että
työtä kehitetään jatkossa mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa ja
mahdollisten hankkeiden muodossa. Edellytettiin työalasihteerin antavan
asiasta tilannekatsauksen kevään 2016 aikana.

79 §
Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan jatko
Kirkkoherra Arto Viitala on esittänyt suullisen pyynnön, että Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunta käsittelee Aseman Pysäkin avoimen
diakoniatoiminnan jatkamista.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käsitteli Aseman Pysäkin
tulevaisuutta kokouksessaan 26.5.2015, 36 §. Tuolloin johtokunta totesi
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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 tulokset ovat liitteenä (LIITE 1).
Kyselyn 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. 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.
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Johtokunta totesi kokouksessaan 26.5.2015, 36 §, ettei se näe tarvetta
esittää Aseman Pysäkin isännän määräaikaisen diakonian viran jatkamista
vuoden 2015 jälkeen. Kirkkoneuvoston kokouksessaan 15.10.2015, 195 §,
käsittelemän pykälän esittelyteksti sisältää laajan selvityksen Aseman
Pysäkin historiasta. Siitä on luettavissa, 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. Toiminnalle nähdään parhaat
edellytykset osana Keskustan alueseurakunnan avointa diakoniatoimintaa.
Ajatuksesta on alustavasti keskustelu Keskustan aluekappalaisen kanssa,
mutta sen konkretisoiminen on luonnollisesti Keskustan alueseurakunnan
viranhaltijoiden ja alueneuvoston käsissä.
Yllä hahmoteltu ratkaisumalli kunnioittaisi alueseurakuntien vastuuta hoitaa
perusseurakuntatyö, johon tämän kaltainen avointen ovien toiminta selvästi
kuuluu: Aseman Pysäkin avoin diakoniatoiminta ei ole erityistoimintaa vaan
osa yleistä diakoniatyötä, joka on määritelty alueseurakuntien vastuulle.
Ratkaisu ei aiheuttaisi Aseman Pysäkin asiakaskunnalle ja vapaaehtoisille
suuria muutoksia nykyiseen.
Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan jatkaminen vaatii resursointia.
Työntekijän palkkaaminen ja riittävien toimintamäärärahojen takaaminen
vaatii n. 40.000 € panostusta vuodessa. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, ettei
ao. työntekijä jää yksin vaan että hänellä on ympärillä kannustava on
rohkaiseva työyhteisö, joka näkee Aseman Pysäkin toiminnan ja sen
kehittämisen elimellisenä osana oman yhteisönsä toimintaa. Tehtävään
valittavalta henkilöltä tulee voida edellyttää innovoivaa ja kehittävää,
seurakuntalaisuuden vahvistamiseen pyrkivää sekä vahvasti verkottuvaa
työotetta.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta lausuu näkemyksenään, että
1) Aseman Pysäkin toiminnan jatkosta päätettäessä on paikallaan ottaa
vakavasti henkilöstösuunnitelman kirjaukset ja yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnan demokraattisesti valittuna
luottamuselimenä kokouksessaan 26.5.2015, 39 §, esittämä kanta
asiassa;
2) Aseman Pysäkin avoimen diakoniatyön mahdollista jatkoa koskevissa
valmisteluissa keskitytään toiminnan järjestämiseen osana Keskustan
alueseurakunnan diakoniatyötä;
3) toiminnan mahdolliseen jatkamiseen ja kehittämiseen osoitetaan riittävät
lisäresurssit ja näin tunnustetaan toiminnan palvelevan koko
seurakuntaa, vaikka se sijoittuu kaupungin keskustaan;
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4) toiminnan mahdollinen jatkaminen järjestetään määräaikaisena, kahden
vuoden mittaisena projektina, jonka tarkoituksena on avoimen
diakoniatoiminnan kehittäminen osana muuta avoimen diakonian
toimintaa.
Päätös

Esittelijä korjasi esitystään seuraavasti:
1) Aseman Pysäkin toiminnan jatkosta päätettäessä on paikallaan ottaa
vakavasti henkilöstösuunnitelman kirjaukset ja yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnan toimivaltansa puitteissa
kokouksessaan 26.5.2015, 39 §, esittämä kanta asiassa;
2) Aseman Pysäkin avoimen diakoniatyön mahdollista jatkoa koskevissa
valmisteluissa keskitytään toiminnan järjestämiseen osana Keskustan
alueseurakunnan diakoniatyötä;
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.
Päätettiin korjatun esityksen mukaan.

80§
Määräaikaisen nimikkosopimuksen jatkaminen Suomen Lähetysseuran kanssa Inkerin kirkon
Saratovin Pyhän Johanneksen seurakunnan työn tukemiseksi
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Jyväskylän seurakunta on solminut määräaikaisen nimikkosopimuksen
Suomen Lähetysseuran kanssa Inkerin kirkon Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakunnan työn tukemiseksi. Sopimus on solmittu
määräajaksi vuosiksi 2011–2015. Samalla Saratovin seurakunta on
Jyväskylän seurakunnan ystävyysseurakunta.
Saratovin Pyhän Johanneksen seurakunta on Keltinmäen ja Säynätsalon
alueseurakuntien ystävyysseurakunta. Jyväskylän seurakunnan
talousarviovaroista Suomen Lähetysseuralle on osoitettu 9.000 € Saratovin
Pyhän Johanneksen seurakuntatyön tukemiseksi.
Saratovin kaupunki sijaitsee Inkerin kirkon Volgan rovastikunnassa.
Saratovissa asuu yli 800 000 ihmistä.
Seurakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2016 liittyvät
lähetystyöhön ja nuorisotyöhön ja sitä kautta seurakunnan kasvuun.
Seurakunnan jäsenmäärä on muutamaa henkeä vaille 100.
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Nuoren sukupolven ajatusmaailma on Saratovissakin kulutusideologian
kyllästämä. Seurakunnan pyrkimyksenä on tavoittaa hengellistä sisältöä
elämäänsä etsiviä nuoria etenkin musiikkitoiminnan kautta. Muita
seurakunnan toimintamuotoja ovat esimerkiksi diakoniatyö ja lapsityö.
Saratovin alueen ominaispiirre on saksalaistaustainen kansanosa. Muita
väestöryhmiä ovat venäläiset sekä suomensukuiset, kuten
erzämordvalaiset. Myös seurakunnan jäsenkunta on monikansallista.
Suomen Lähetysseura pitää tavoitteenaan, että Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakunnan toiminta muodostuu vähitellen omavaraiseksi.
Tästä syystä tuen on suunniteltu pienenevän aiemmasta portaittain. Nyt
esitettävät summat on suunniteltu yhdessä Suomen Lähetysseuran
Venäjän-työn koordinaattorin kanssa.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan oikeus
päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää jatkaa Suomen
Lähetysseuran kautta solmitun Saratovin Pyhän Johanneksen
seurakuntatyön tukemista seuraavasti:
1) Sopimus solmitaan vuosille 2016–2020.
2) Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista kohdennetaan tukea Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakuntatyön tukemiseksi seuraavalla tavalla:
2016
7500 €
2017–2018 5000 €
2019–2020 3000 €
3) Jyväskylän seurakunnan tuki käytetään Saratovin Pyhän
Johanneksen seurakunnan työn vahvistamiseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

81 §
Ystävyysseurakuntamatkat Unkariin Debreceniin ja Sortavalaan
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Ystävyysseurakuntatyön talous- ja toimintasuunnitelmaan sisältyy vuodelle
2015 matka Venäjän Saratoviin, joka on Säynätsalon ja Keltinmäen
alueseurakuntien ystävyysseurakunta. Vuoden 2014 ja vuoden 2015 alussa
käytyjen neuvottelujen tuloksena alueseurakunnat eivät toteuta ko.
ystävyysseurakuntamatkaa kuluvana vuonna. Aluekappalainen Osmo
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Väätäinen on ottanut vastuun vierailusta vuonna 2016. Saratoviin varatut
varat 8206 € ovat budjetissa käyttämättä.
Aluekappalainen Seppo Wuoliolle on tullut kutsu vierailulle Unkarin
Debrecenin seurakuntaan, koska siellä on valmistunut kirkon remontti.
Vuonna 2016 toteutuu rippikoululeiri Debrecenissä. Rippikoululeirin vetäjiksi
on nimetty pastori Minna Korhonen Kuokkalan alueseurakunnasta ja
lähetyskasvatussihteerin virkaa tekevä henkilö. Debrecenin seurakunta on
Kuokkalan ja Keskustan alueseurakuntien ystävyysseurakunta.
Sortavalan seurakunta täyttää 25 vuotta ja he ovat esittäneet kutsun tulla
juhlimaan seurakuntaa yhteiseen juhlaan 13.12.2015. Sortavalan
seurakunta on Palokan ja Tikkakosken alueseurakuntien
ystävyysseurakunta.
Ystävyysseurakuntatyön budjetissa on käyttämättä 8206 €, koska Saratovin
matka ei toteudu.
Esitys

Ystävyysseurakuntatyön koordinoinnista vastaavana työntekijänä Ulla
Klemettinen esittää, että ystävyysseurakuntatyön budjetissa olevat varat
käytetään perustellusti seuraaviin matkoihin:
1) Unkarin Debrecenin seurakuntaan tehdään ystävyysseurakuntamatka
20.–24.11.2015. Matkalle osallistuvat aluekappalainen Seppo Wuolio,
kesän 2016 rippikoululeiristä Unkarissa vastaava pastori Minna
Korhonen Kuokkalan alueseurakunnasta, vt. lähetyskasvatussihteeri
Säde Pirttimäki sekä Kuokkalan alueneuvoston edustajana Liisa
Kuparinen. Unkarin-matkan kuluihin varataan 3500 €
ystävyysseurakuntatyön budjetista. Matkan valmisteluista vastaavat
aluekappalainen Seppo Wuolio ja vt. lähetyskasvatussihteeri Säde
Pirttimäki.
2) Sortavalan seurakunnan 25-vuotisjuhliin osallistuu seurakunnasta
delegaatio. Matka tehdään 11.–13.12.2015. Palokan ja Tikkakosken
alueseurakuntia pyydetään nimeämään matkalle 2-3 henkilöä. Lisäksi
yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta voi nimetä matkalle
edustuksen. Ystävyysseurakuntatyön käyttämättömistä
talousarviovaroista varataan matkan toteutukseen 4000 €. Matkan
valmisteluista vastaa työalasihteeri Ulla Klemettinen.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti, että ystävyysseurakuntatyön
budjeteissa olevat varat käytetään esityksessä mainittuihin matkoihin.
Lisäksi johtokunta nimesi Sortavalan-matkalle edustajakseen Anna
Ruokosen, joka raportoi johtokunnalle matkastaan. Muut Sortavalan
matkalle lähtijät ovat Seija Huuskonen, Pentti Vilpunaho, Marja-Liisa
Jaakonaho ja Seppo Hautalahti.
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82 §
Raportti Merimieskirkon kesäjuhlilta
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 9.4.2015, 34
§, seurakunnan edustajien valinnasta kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja
Merimieskirkon kokouksiin. Samassa yhteydessä johtokunta edellytti, että
seurakunnan edustajiksi nimetyt edustajat toimittavat yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle raportin kokouksesta.
Merimieskirkon kesäjuhlilla Meri-Porin seurakunnassa seurakuntaa edusti
Auli Tiirola Säynätsalon alueseurakunnasta. Hän on toimittanut raporttinsa
(LIITE 2).
Esitys

Merkitään Auli Tiirolan raportti Merimieskirkon kesäjuhlilta (LIITE 2) tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

83 §
Raportit Tansanian-matkalta
Seurakuntamme kolme nuorta aikuista vapaaehtoista vastuunkantajaa,
Jenny Niemitalo, Iida Raudaskoski ja Heta-Stiina Ridanpää, on kuluvan
vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti tutustunut Tansaniassa
tehtävään lähetystyöhön. He ovat saaneet tukea matkalleen
vuorovaikutusmäärärahasta. He ovat laatineet yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle raportit matkastaan (LIITTEET 3a, 3b ja 3c).
Esitys

Merkitään raportit Tansanian-matkasta tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

84 §
Säynätsalon alueseurakunnan nimikkosopimusasiat
(Valmistelija: Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Säynätsalon alueneuvosto on kokouksessaan 21.10.2015, 57 §,
hyväksynyt edelleen Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle
esitettäväksi, että Säynätsalon alueseurakunta lopettaa
nimikkosopimuksensa Suomen Lähetysseuran kanssa Joshkar-Olan
seurakuntatyön tukemiseksi ja että seurakunta solmii uuden sopimuksen
Suomen Evankelis-Luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Sanna Korpelan
työn tukemiseksi:
Säynätsalon alueseurakunnan nimikkosopimusasioista
pidettiin neuvottelu 14.9.2015. Neuvottelussa mukana olivat
aluekappalainen/lähetystyöstä vastaava Osmo Väätäinen,
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lähetystyön vastuutyöntekijä Paula Kiviranta, vt.
lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki ja työalasihteeri Ulla
Klemettinen.
Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkosopimus JoshkarOlan seurakuntatyön tukemiseksi Suomen Lähetysseuran
kanssa vuodesta 2005. Nimikkosopimus on kuulunut
Säynätsalon alueseurakunnan vastuulle. Nimikkosopimus
kohdentuu seurakuntatyön tukemiseen ja Joshkar-Olan
seurakunnassa ei ole ollut suomalaisia työntekijöitä useaan
vuoteen. Työn esillä pitäminen on tuntunut haasteellisesta,
koska ko. työstä ei ole saatu useinkaan ajankohtaista tietoa.
Yhteisessä palaverissa tuli esille jyväskyläläinen psykologi
Sanna Korpela, joka toimii vuoden ajan Kansanlähetyksen
määräaikaislähettinä Kyproksella ihmiskaupan vastaisessa
työssä. Sanna Korpela työskentelee ihmiskaupasta
vapautuneiden naisten tukena päiväkeskuksessa.

Esitys

1. Jyväskylän seurakunta lopettaa nimikkosopimuksen
Suomen Lähetysseuran kanssa Joshkar-Olan seurakuntatyön
tukemiseksi ja sen tilalle ei solmita uutta sopimusta.
2. Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa
Sanna Korpelan työn tukemiseksi. Sopimus solmitaan
määräajaksi. Nimikkosopimukseen Sanna Korpelan työn
tukemiseksi kohdennetaan Suomen Evankelisluterilaiselle
Kansanlähetykselle osoitetuista talousarviovaroista 9 000
€. Sopimuksen työtä pidetään esillä Säynätsalon
alueseurakunnassa.

Päätös

Esityksen mukaan siten että tehdään määräaikainen sopimus
31.12.2016 saakka.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan oikeus
päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Säynätsalon alueneuvoston
käsittelemässä asiassa päätösvalta ei ole yksiselitteisesti johtokunnan:
Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun puitesopimuksen taloudellisiin
sitoumuksiin sillä ei ole vaikutusta, päätös koskettaa vain puitesopimukseen
sidotun budjettiavustuksen kohdentamista. Suomen Evankelis-Luterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa ollaan solmimassa uutta sopimusta, joka ei
sekään vaikuta aiemmin sovittujen taloudellisten velvoitteiden puitteisiin.
Koska ko. lähetysjärjestön kanssa ei ole kuitenkaan solmittu puitesopimusta
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vaan erillisiä nimikkosopimuksia, sellaisen solmiminen näyttää
johtosäännön mukaan kuuluvan kirkkoneuvoston toimivaltaan.
Säynätsalon alueseurakunta on käsitellyt lähetystyöhön liittyvät kaksi eri
lähetysjärjestöä koskevaa asiaa yhtenä kokonaisuutena. Tästä syystä ne
saatetaan kirkkoneuvoston päätettäviksi yhdessä.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle
Säynätsalon alueneuvoston 21.10.2015, 57 §, päätöksen mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta lopettaa nimikkosopimuksen Suomen
Lähetysseuran kanssa Joshkar-Olan seurakuntatyön tukemiseksi ja
että sen tilalle ei solmita uutta sopimusta.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Sanna Korpelan
työn tukemiseksi. Sopimus solmitaan määräajaksi 31.12.2016
saakka. Nimikkosopimukseen Sanna Korpelan työn tukemiseksi
kohdennetaan Suomen Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle
osoitetuista talousarviovaroista 9 000 €. Sopimuksen työtä pidetään
esillä Säynätsalon alueseurakunnassa.

Päätös

Esityksen mukaan.

85 §
Edustajan nimeäminen lähetyskasvatussihteerin haastattelutyöryhmään
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.9.2015, 171 §, julistaa
lähetyskasvatussihteerin viran haettavaksi. Päätös oli ehdollinen ja edellytti,
että kirkkovaltuusto hyväksyy viran kelpoisuusvaatimuksen. Tämä tapahtui
15.10.2015, 5 §. Hakuaika virkaan päättyy 20.11.2015 klo 15.30.
Kirkkoneuvosto päätti em. kokouksessaan pyytää yhteisen
seurakuntapalvelun johtokuntaa nimeämään edustajansa
lähetyskasvatussihteerin haastattelutyöryhmään, johon kuuluvat lisäksi
YSP:n johtaja, lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri sekä kirkkoneuvoston
edustajakseen valitsema Erkki Puhalainen.
Esitys

Johtokunta valitsee edustajansa lähetyskasvatussihteerin
haastattelutyöryhmään.

Päätös

Johtokunta valitsi haastattelutyöryhmään edustajakseen Anna Ruokosen.
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86 §
Yhteisen seurakuntapalvelun perhetyöntekijän virkaa ja Kuokkalan alueseurakunnan lastenohjaajan
tehtävää koskevat järjestelyt
Kirkkoneuvosto hyväksyi 19.2.2014 toiminnan ja talouden
kehittämissuunnitelman, johon sisältyi aikaistuksia henkilöstösuunnitelman
vähennyksiin sekä eräitä selvityksen kohteeksi otettavia asioita.
Jälkimmäiseen liittyen neuvosto päätti seuraavasti: "Kuokkalan
alueseurakunnassa jää henkilöstösuunnitelman mukaan eläkkeelle
lastenohjaaja 2015 ja tällöin on suunniteltu vähennettävän ½ työsuhdetta
varhaiskasvatuksesta. Selvitetään tähän liittyen perhetyöntekijän viran
siirtämistä Yhteisestä seurakuntapalvelusta Kuokkalan alueseurakuntaan
siten, että noin puolet työstä kohdistuu koko seurakunnan perhetyöhön ja
alueseurakunnan työn osalta työnkuva on ensisijaisesti perhetyötä; asia
tulee tuossa vaiheessa tarkastella ja ratkaista erikseen".
Kirkkoherra Arto Viitala on esittänyt asiaa koskevan lausuntopyynnön (LIITE
4) yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle. Kuokkalan alueneuvosto on
jo pyynnöstä lausunut asiasta. Tuon alueneuvoston kokouksessaan
29.10.2015, 74 §, hyväksymän lausunnon keskeinen sisältö on kuvattu
kirkkoherran johtokunnalle esittämässä lausuntopyynnössä.
Asiaa on valmisteltu pitkään. Kevään 2015 aikana siitä käytiin kirkkoherran
toimeksiannosta neuvotteluja yhteisen seurakuntapalvelun ja Kuokkalan
alueseurakunnan välillä. Tuolloin Kuokkalan alueseurakunnan aloitteesta
päädyttiin lausumaan kirkkoherralle, ettei perhetyöntekijän virkaa siirrettäisi
toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmassa kuvatulla tavalla Kuokkalan
alueseurakuntaan.
Viran siirtämistä Kuokkalan alueseurakuntaan on selvitetty uudelleen
syksyn aikana, kuten lausuntopyynnöstä ilmenee. Lapsi- ja perhetyön
1.10.2015 virkaan astunut työalasihteeri on perehtynyt asiaan ja tuonut sen
tarkasteluun tuoreen näkökulman.
Yhteisen seurakuntapalvelun lausuntoesitys on liitteenä (LIITE 5).
Esitys

Johtokunta hyväksyy lausuntoesityksen.

Päätös

Johtokunta hyväksyi lausuntoesityksen kirkkoherralle. (LIITE 1)

87 §
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan kokoukset keväällä 2016
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta on kokoontunut kevätkaudella
tavallisesti neljä-viisi kertaa. Vakiintuneita asioita ovat olleet seuraavat:
helmikuu
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maalis-huhtikuu

Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon
virallisten lähetysjärjestöjen ja Suomen
Merimieskirkon kokouksiin

toukokuu

talousarvio ja toimintasuunnittelu

Kokouksissa on lisäksi käsitelty kirkkoneuvoston antamia tehtäviä sekä
päätetty toiminnan tarpeista nousseista asioita.
Kokoukset on yleensä pidetty keskiviikkoisin klo 17, ja ne ovat rytmittyneet
kirkkoneuvoston kokousten mukaan siten, että päätösasiat ehtivät
kirkkoneuvoston käsittelyyn ja että kirkkoneuvoston antamat tehtävät
voidaan viipymättä käsitellä johtokunnassa.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan kokoukset esitetään pidettäviksi
keväällä 2016:
Ke 3.2.
Ke 24.2.
Ke 30.3.
Ke 27.4.
Ke 25.5.

Päätös

Esityksen mukaan.

88 §
Ilmoitusasiat
-

Ritva Parkkali on aloittanut 1.10.2015 määräaikaisena lapsi- ja
perhetyön työalasihteerinä.
Petri Grönholm toimii Sirpa Syrjän viransijaisena nuorisotyön
työalasihteerinä tammikuun 2016 loppuun
Ilkka Göös toimii Petri Grönholmin sijaisena erityisnuorisotyön
ohjaajana
Henrik Ketola on palannut vammaisnuorisotyönohjaajan virkaansa

89 §
Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävän osuuden käyttö vuonna 2014
(valmistelijat nuorisotyön työalasiht. Sirpa Syrjä ja diakonian työalasiht. Heini Lekander, 050 521 5416)

Kirkkohallituksen täysistunto on 25.2.2015 pitämässään kokouksessa
hyväksynyt vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen kotimaiseksi
erityiskohteeksi Suomen Partiolaisten valtakunnallisen Nuorten
syrjäytymisen ehkäisy partion avulla -hankkeen.
Partiolaisten hankkeella käynnistetään toimintaa, jossa syrjäytyneitä ja
syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria autetaan partiotoiminnan avulla.
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Hankkeessa koulutetaan myös partiojohtajia eri vammaisryhmien kanssa
työskentelyyn.
Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2016 on
Kirkon Ulkomaanavun Mosambikin maaohjelma, jossa tuetaan erityisesti
lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 tuotosta 60 % jaetaan
kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 %
kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % Kirkon diakoniarahastolle, josta
annetaan avustuksia vähävaraisille seurakuntien hakemusten perusteella,
sekä 10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle.
Yhteisen seurakuntapalvelun nuorisotyön yksikön tehtävänä on koordinoida
ja kehittää nuorisotyötä koko seurakunnassa sekä palvella
alueseurakuntien nuorisotyötä ja jyväskyläläisiä lapsia, nuoria ja heidän
perheitään erityistyömuotojen avulla. Näitä ovat erityisnuorisotyö,
vammaisnuorisotyö, nuorisomusiikki, partiotyö sekä Lehtisaaren kesäkodin
toiminta. Erityistyöloilla on hyvät yhteydet ja yhteistyö Jyväskylässä
toimiviin oppilaitoksiin sekä järjestöjen ja kaupungin nuoriso-, lastensuojeluja sosiaalipalveluihin.
Nuorisotyön yksikön erityistyömuotojen toiminnot tavoittavat erityistä tukea
tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Toiminnoissa
kohdataan paljon monikulttuurisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria.
Erityistyömuotojen toimintaan osallistuminen pyritään pitämään
maksuttomana tai mahdollisimman edullisena, jotta toiminta tavoittaisi
myös vaikeassa taloustilanteessa olevien perheiden lapset ja nuoret.
Työntekijöiden rinnalla erityistyömuodoissa toimii niiden haasteita ja
tarpeita varten koulutettu vapaaehtoistoimijoiden joukko. Vapaaehtoisten
rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen on välttämätöntä, jotta toiminnot
tavoittaisivat mahdollisimman monia apua ja tukea tarvitsevia.
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla toivomme voivamme lisätä vapaaehtoisten
ohjaajien ja ryhmien vetäjien koulutus- ja rekrytointitoimintaa sekä
kehittämään koulutusten sisällöllistä laatua. Lisäämällä
vapaaehtoistoimijoiden määrää ja koulutuksen laatua nuorisotyön
erityistyöalojen toiminnoilla pystyttäisiin tavoittamaan entistä enemmän
lapsia, nuoria ja heidän perheitään.
Esitys

YSP:n johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Yhteisvastuukeräyksen
vuoden 2016 tuoton Jyväskylän seurakuntaan jäävä osuus käytetään
seurakunnan nuorisotyön erityistyöalojen vapaaehtoisten seurakuntalaisten
ohjaajien ja ryhmien vetäjien koulutus- ja rekrytointitoimintaa sekä
kehittämään koulutusten sisällöllistä laatua. Varojen valmistelee ja toteuttaa
nuorisotyön työalasihteeri.

Päätös

Esityksen mukaan.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
4.11.2015
PÖYTÄKIRJA
11.11.2015

6/2015

17 (17)

90 §
Vastausesitys valtuustoaloitteeseen (Kuparinen et al)
Liisa Kuparinen jätti kirkkovaltuustolle yhdeksän muun allekirjoittaneen
kanssa aloitteen vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamisesta ja
osallistamisesta seurakunnan työntekijöiden työtaakan tasaamiseksi ja
mielekkään toimintamuodon tarjoamiseksi seurakuntalaisille
kirkkovaltuuston kokouksessa 18.5.2015.
Kirkkoherra on kirkkoneuvoston esittelijän roolissa pyytänyt Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokuntaa laatimaan esityksensä vastaukseksi
tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Esitys

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan lausuntoesityksen.

Päätös

Johtokunta hyväksyi lausuntoesityksen. (LIITE 2)

91 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

73 - 91 §

Pöytäkirjantarkistus

Yhteisen seurakuntapalvelun toimisto

13.11.2015
klo 13-15.30

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Petri Janhunen

Erkki Puhalainen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

16.-29.11.2015
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

4.11.2015

Todistaa
Jukka Helin
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