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(Henkilökohtaiset varajäsenet)

Pentti Vilpunaho

kirkkoherra (läsnäolo- ja puheoikeus)
kirkkoneuvoston edustaja (läsnäolo- ja
puheoikeus)
yhteisen srk-palvelun johtaja (läsnäolo- ja
puheoikeus, esittelijä)
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Ulla Klemettinen
Kimmo Nieminen
Johanna Tikkanen
Heini Lekander
Ritva Parkkali
Johanna Puupponen
Petri Grönholm
Harri Vähäjylkkä

lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri
oppilaitostyön pappi
oppilaitostyön pappi
diakoniatyön työalasihteeri
ma. lapsi- ja perhetyön työalasihteeri
kasvatustyön pappi
vs. nuorisotyön työalasihteeri
vs. kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn
pappi

1§
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 27.1.2016.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

TARKASTETTU:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

3§
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 5.2.2016 klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Ruokonen ja Karoliina Vallipuro.
Lisäksi päätettiin että pöytäkirja tarkastetaan jo torstaina 4.2.2016 klo 1315.30 Kirkkoherranvirastossa.

4§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalista mukaisesti, työalojen
edustajille § 5 käsittelyn ajaksi sekä Johanna Puupposelle myös § 6
käsittelyn ajaksi.

TARKASTETTU:
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5§
Yhteisen seurakuntapalvelun toimintakertomus
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 7 §:n 4 momentin mukaan,
johtokunnan tulee käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
yhteisen seurakuntapalvelun toimintakertomus.
Toimintakertomuksen laatimisesta ovat työyksiköt saaneet kirkkoherran ja
hallintojohtajan lähettämän ohjeistuksen.
Liitteenä ovat yhteisen seurakuntapalvelun työalojen toimintakertomukset
(LIITE 1) sekä YSP:n johtajan laatima kooste (LIITE 2).
YSP:n työalojen vastuuhenkilöt on kutsuttu kokoukseen osallistumaan
keskusteluun toimintakertomuksesta.
Esitys
1. Keskustellaan toimintakertomuksista ja niiden pohjalta vuosien 2016 ja
2017 toiminnan painopisteistä.
2. Hyväksytään yhteisen seurakuntapalvelun työalakohtaiset
toimintakertomukset.
3. Hyväksytään edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi kooste yhteisen
seurakuntapalvelun toiminnasta vuodelta 2015.
Päätös
1. Keskusteltiin toimintakertomuksista ja niiden pohjalta vuosien 2016 ja
2017 toiminnan painopisteistä.
2. Hyväksyttiin yhteisen seurakuntapalvelun työalakohtaiset
toimintakertomukset. LIITE 1
3. Hyväksyttiin edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi kooste yhteisen
seurakuntapalvelun toiminnasta vuodelta 2015. LIITE 2

6§
Rippikoulun paikallissuunnitelma
(Valmistelija kasvatustyön pappi Johanna Puupponen, puh. 040 560 9934)

Jyväskylän seurakunnan rippikouluja varten on laadittu paikallissuunnitelma
(LIITE 3). Toiminnallinen johtoryhmä on käsitellyt sen kokouksessaan
20.1.2016.
Rippikoulun paikallissuunnitelma on rippikoulutyön laadun varmistaja ja
palvelee rippikoulutyötä tekevien työntekijöiden keskinäisenä sopimuksena
rippikouluun liittyvissä toiminnallisissa ja sisällöllisissä linjauksissa.
Paikallissuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille, mutta
rippikoulun kolmivuotisena runkosuunnitelmana se palvelee myös
luottamushenkilöiden tietoisuutta rippikoulutyöstä. Paikallissuunnitelma on
ikään kuin rippikoulun toimintakäsikirja, jonka avulla rippikoulutyötä voi
TARKASTETTU:
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myös arvioida. Edellinen paikallissuunnitelma on hyväksytty Jyväskylän
seurakunnassa vuonna 2012.
Paikallissuunnitelma perustuu kirkon yhteiseen rippikoulutyön
puitesuunnitelmaan Rippikoulusuunnitelma 2001, joka rakentaa rippikoulun
elämä-usko-rukous -ajatusmallin pohjalle. Rippikoulusuunnitelma 2001
mukaan suositeltavaa on, että kukin opetuskokonaisuus tai rippikoulupäivä
sisältää aineistoa kaikista osa-alueista, jotta uskon kiinnittyminen nuoren
elämäntodellisuuteen saisi parhaat mahdollisuudet toteutua. Vuonna 2017
tulee uusi rippikoulusuunnitelma.

Esitys

Johtokunta esittää rippikoulun paikallissuunnitelman kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.

Päätös

Johtokunta arvostaa rippikoulun tuloksellista toimintaa ja tärkeää työtä sekä
sitä, että rippikoulussa nuoret hyväksytään sellaisina kuin ovat. Johtokunta
toivoo, että kaikki rippikoulutyöntekijät saavat jatkossa säännöllistä
koulutusta elämän ja nuorten moninaisuuden kohtaamisessa, jotta nuoret
tuntisivat tulevansa hyväksytyiksi aitoina itsenään.
Johtokunta esittää rippikoulun paikallissuunnitelmaa kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi. LIITE 3

7§
Matkaraportit
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 11.11.2015,
81 §, että ”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.” Palokan vs. aluekappalainen Seppo
Hautalahti on laatinut matkasta raportin (LIITE 4).
Ryhmä nuoria aikuisia vieraili Istanbulissa 12.–19.10.2015 Yhteisen
seurakuntapalvelun lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksikön
toimintasuunnitelman mukaisesti. Lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki
ja Palokan alueseurakunnan nuorisotyönohjaaja Paula Niemitalo ovat
laatineet matkasta raportin (LIITE 5).
Jyväskylän seurakunnasta tehtiin ystävyysseurakuntavierailu Unkarin
Debreceniin 20.–24.11.2015. Keskustan aluekappalainen Seppo Wuolio on
laatinut matkasta raportin (LIITE 6).
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Esitys

Merkitään matkaraportit tiedoksi.

Päätös

Merkittiin matkaraportit tiedoksi.
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8§
Ilmoitusasiat
-

Johtokunnan muut kevään kokoukset pidetään 24.2., 30.3., 27..4. ja
25.5. Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

9§
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

10 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

1-10 §

Pöytäkirjantarkistus

Yhteisen seurakuntapalvelun toimisto

4.2.2016
klo 13-15.30

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Anna Ruokonen

Karoliina Vallipuro

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

8.-21.2.2016
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

27.1.2016

Todistaa
Jukka Helin

TARKASTETTU:

