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61 §
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 31.8.2016.
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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62 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

63 §
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
seurakunnan Cygnaeuksenkatu 8 toimipisteessä, huone 106, perjantaina
9.9.2016 klo 13–15.30.

Päätös

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Karoliina Vallipuro ja Yrjö Damskägg.

64 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalista mukaisesti sekä Pasi
Bomille § 65 käsittelyn ajaksi.

65 §
Lehtisaaren toiminnan tulevaisuuden turvaaminen
(Valmistelija: Lehtisaaren vastaava nuorisotyönohjaaja Pasi Bom, puh. 050 549 7011)

Pasi Bom antaa johtokunnalle suullisen raportin 15.6.2016 tapahtuneesta
tulipalosta, raivaamistoimista ja Lehtisaaren toiminnan järjestelyistä
päättymässä olevan toimintakauden osalta. Lisäksi käsitellään Lehtisaaren
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ensi kesän toiminnan kannalta välttämätön ja myöhemmän tulevaisuuden
kannalta tärkeä rakentamisesitys.
Lehtisaari on vuosien varrella todettu toimivaksi konseptiksi, niin myös
kesäkuussa tapahtuneen, päärakennuksen tuhonneen tulipalon jälkeen.
Normaalit aukioloajat toimivat ja erilaiset tapahtumat ja messut puoltavat
paikkaansa.
Lehtisaaressa vierailee kesän aikana maahanmuuttajia erilaisten ryhmien
kanssa, mutta myös omatoimisesti. Saaressa käy myös erilaisia
mielenterveyskuntoutujia ja avohoitopotilaita, jotka viettäisivät muuten aikaa
esim. kävelykadulla. Päihteetön saari saattaa olla myös jollekulle syy pysyä
päivä selvänä. Jokainen on tervetullut saareen sääntöjen puitteissa.
Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden osuus on suuri.
Lisäksi ei voi olla toteamatta saaren merkitystä Jyväskylän kaupunkikuvaan
kaupunkilaisten kesämökkinä ja erilaisena matkailukohteena. Onpa KeskiSuomi julistautunut Suomen saunamaakunnaksikin.
Saari palvelee erilaisia ryhmiä niin seurakunnasta kuin ulkopuoleltakin
normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Koululuokat varaavat illat
toukokuussa ennen koulujen päättymistä ja syksyllä koulujen alettua
perheretkiinsä.
Lehtisaaren päärakennuksen 15.6.2016 tuhonneen tulipalon saaren
toimintamahdollisuuksia joudutaan miettimään uudelleen.
Jotta toimintaedellytykset voitaisiin turvata kesän 2017 osalta, olisi tarpeen
rakentaa seuraavat rakennelmat kiireisesti. Molempien tuli olla
käytettävissä ennen toimintakauden 2017 alkamista toukokuussa.
Maakellari:
Juomavesi ja kahvinkeittovesi tarvitsevat säilytyspaikan. Aikaisemmin vettä
säilytettiin talon alla olleessa kellarissa. Siellä olivat säilössä viileässä myös
kioskissa myytävät virvoitusjuomat. Samoin kellari mahdollisti isompien
ruokaerien säilytyksen esim. lastenleirien aikaan.
Sopiva paikka maakellaria varten on lentopallokentän takana olevassa
töyräässä.
Kota:
Tällä hetkellä rannassa oleva ns. iso varasto toimii työkaluvarastona,
työntekijöiden pukuhuoneena ja omien tavaroiden säilytystilana, keittiönä
(kaasujääkaappi, mikroaaltouuni, kahvinkeittimet) ja toimistona.
Työntekijät tarvitsevat taukotilan, jossa lämmittää ruokansa ja säilyttää
henkilökohtaiset vaatteet ja tavaransa. Lämmitettävä tila on tarpeen
vaatteiden kuivattamiseen ja lämmittelyyn sateella ja kylmällä säällä. Kota
toimisi myös kahvinkeittopaikkana ja kioskina. Kun päärakennus on taas
olemassa, kota toimii pienryhmätilana tai grillauspaikkana huonolla säällä.
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Kodan rakentamiseen on sovelias paikka saaren venerannasta tullessa
metsikössä oikealla ennen lentopallokenttää.
Esitys

Merkitään suullinen raportti Lehtisaaren päärakennuksen tulipalosta ja
saaren kesän sen jälkeisestä toiminnasta tiedoksi.
Esitetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle pikaisiin toimiin
ryhtymistä maakellarin ja kodan rakentamiseksi Lehtisaareen ennen
vuoden 2017 toimintakauden alkamista.

Päätös

Merkittiin suullinen raportti tiedoksi.
Johtokunta päätti esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle pikaisiin
toimiin ryhtymistä maakellarin ja kodan rakentamiseksi Lehtisaareen ennen
vuoden 2017 toimintakauden alkamista.

66 §
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa solmitun sopimuksen lakkauttaminen ja
uuden solmiminen
(Valmistelija: lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Huhtasuon alueseurakunta on kokouksessaan 7.4.2016, 27§, käsitellyt
nimikkosopimusta Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL)
kanssa:
Huhtasuon alueseurakunnan nimikkosopimusasia
(valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen)
(esittelijä Mauri Tervonen p. 050-5497031)
Esitys:
1) Päätetään Anssi ja Kaarina Savosen sopimus Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa.
2) Alueseurakunta esittää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle, että
Huhtasuon alueseurakunnan uudeksi nimikkolähetiksi valitaan Asta
Vuorinen.
Hän opiskelee parhaillaan lähetyskurssilla valmistuakseen
lähetystyöntekijäksi toukokuussa 2017.
Sen jälkeen hän on lähdössä Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen
lähettämänä Japaniin Länsi-Japanin ev.lut. Kirkon palvelukseen.
Sopimukseen voidaan sisällyttää ehdotus, siitä että ennen
nimikkolähetin lähettämistä sopimuksella nimikkokohdeluonteisesti
tuetaan Hat-Koben seurakunnan työtä.
Tässä seurakunnassa Anssi ja Kaarina Savonen lapsineen toimivat.
Lähetyssihteeri toimittaa toukokuun kokoukseen 2.5. mennessä
alueseurakunnalle tiedot siitä, millaisista talousarvion kautta
annettavista lähetyskannatussummista on kysymys.
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Päätös:
Esityksen mukainen.
Työalasihteeri Ulla Klemettinen on Huhtasuon alueneuvoston kokouksen
jälkeen käynyt neuvotteluja SEKL:n nimikkosopimuksista vastaavan
työntekijän Hanna Malisen kanssa uuden sopimuksen sisällöstä ja
summista.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle kokouksessaan 16.5.2016,
93 §, että Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 3 luvun 7 § kohdat 6
ja 7 muutetaan seuraavasti:
6) valmistella ja saattaa kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lähetystyötä
koskevat pitkäaikaisia taloudellisia sitoumuksia sisältävät puitesopimukset
sekä ystävyysseurakuntasuhteita ja kansainvälisen vastuuseen liittyviä
projektihankkeita koskevat sopimukset;
7) päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymien lähetystyön
järjestökohtaisten lähetti- ja kohdesopimusten yhteissummien puitteissa
lähetystyötä koskevista järjestökohtaisista sopimusmuutoksista, joista ei
koidu muutoksia kirkkoneuvoston hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin.
Kirkkovaltuusto ei käsitellyt kirkkoneuvoston esitystä kokouksessaan
24.5.2016, joten johtosääntö on voimassa kirkkovaltuuston 18.5.2015, 7§,
hyväksymässä muodossa. Näin päätös nimikkosopimuksen muuttamisesta
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa kuuluu
kirkkoneuvostolle.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
1)
2)

3)

4)

5)

Päätös

TARKASTETTU:

kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Anssi ja Kaarina Savosen
sopimuksen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa;
kirkkoneuvosto solmii nimikkokohdesopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Länsi-Japanin HatKoben seurakuntatyön tukemiseksi 2016–2017;
nimikkokohdesopimuksen summa on 14 000€, joka katetaan
Jyväskylän seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen
Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle. Summa on aikaisemmin
kohdentunut Anssi ja Kaarina Savosen työn tukemiseen;
nimikkokohdesopimukseen sisällytetään optio siitä, että keväällä 2017
sopimus vaihtuu nimikkolähettisopimukseksi, kun Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettikurssilta valmistuvan
Asta Vuorisen lähtö Japaniin lähetystyön varmistuu. Tästä tehdään
päätös erikseen;
toteaa, että Huhtasuon alueseurakunta on sitoutunut pitämään esillä
solmittavan sopimuksen lähetystyötä.

Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että
1) kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Anssi ja Kaarina Savosen
sopimuksen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa;
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2) kirkkoneuvosto solmii nimikkokohdesopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Länsi-Japanin HatKoben seurakuntatyön tukemiseksi 2016–2017;
3) nimikkokohdesopimuksen summa on 14.000 €, joka katetaan
Jyväskylän seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen
Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle. Summa on aikaisemmin
kohdentunut Anssi ja Kaarina Savosen työn tukemiseen;
4) nimikkokohdesopimukseen sisällytetään optio siitä, että keväällä 2017
sopimus vaihtuu nimikkolähettisopimukseksi, kun Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettikurssilta valmistuvan
Asta Vuorisen lähtö Japaniin lähetystyön varmistuu. Tästä tehdään
päätös erikseen;
Lisäksi johtokunta totesi, että Huhtasuon alueseurakunta on sitoutunut
pitämään esillä solmittavan sopimuksen lähetystyötä.

67 §
Vuoden 2017 talousarviovarojen jako kirkon virallisille lähetysjärjestöille
(Valmistelija: lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun talousarvioehdotukseen vuodelle
2017 sisältyy lähetystyön avustusmääräraha, 535.510 euroa. Pohjaehdotus
avustusmäärärahan jakautumiseen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen
kesken on seuraava:
Suomen Lähetysseura
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Suomen Luteril. evankeliumiyhdistys
Suomen Pipliaseura
Medialähetys Sanasaattajat
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä

55 %
11 %
5%
7%
7%
15 %

294.531 €
58.906 €
26.776 €
37.486 €
37.486 €
80.327 €

Kirkon lähetystyön keskus suosittaa seurakunnille, että myöntäessään
talousarviomäärärahoja kirkon lähetysjärjestöille seurakunnat ottaisivat
huomioon kaikki seuraavat seikat:
lähetysjärjestöjen seurakunnilta ja suoraan seurakuntalaisilta
vastaanottama lähetystyön vapaehtoinen kannatus
seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset
lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön kaikesta
toiminnasta
seurakunnan ja lähetysjärjestön yhteistyön laajuus ja laatu
seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan
suunnitteluun ja kehittämiseen.
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Seurakunta on lähetystyön subjekti ja kirkko määrittelee itse, miten se
haluaa lähetyskannatuksensa jakaa. Kirkon lähetystyön keskuksen
suositukset antavat kuitenkin painavan linjauksen lähetystyön
talousarviovarojen jakamisesta. Vapaehtoisen lähetyskannatuksen
vaikutuksella ei ole lineaarista vaikutusta talousarviovarojen jakamiseen
lähetysjärjestöille. Vapaehtoinen tuki on kuitenkin merkittävä mittari ja viesti
seurakunnan ruohonjuuritasolla tehtävästä lähetystyöstä.
Prosenttilukuja laskettaessa on pohjaksi otettu vapaehtoisen
lähetyskannatuksen kolmen vuoden keskiarvo sekä muut kirkon lähetystyön
keskuksen suositukset. Keskiarvoa laskettaessa on huomioitu, jos järjestöllä
on ollut kesäjuhlat Jyväskylässä. Tällöin keskiarvo on laskettu kahden
vuoden mukaan.
Liitteessä 1 on esitetty yhteenveto lähetystyön voimassa olevista
nimikkosopimuksista ja niihin sidotut talousarviovarat sekä avoin
vuosiavustus lähetysjärjestöittäin edellä ehdotetun jaon mukaan
toteutettuna. Liitteessä 2 on esiteltynä Jyväskylän seurakunnan alueelta
kerätty vapaehtoinen tuki lähetysjärjestöille.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle
lähetystyön määrärahan jakautumista kirkon virallisten lähetysjärjestöjen
kesken esittelytekstissä kuvatulla tavalla.

Päätös

Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle lähetystyön määrärahan
jakautumista kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kesken esittelytekstissä
kuvatulla tavalla. (LIITTEET 1 ja 2)

68 §
Työntekijävaihto Etiopian Hosainan teologisen seminaarin kanssa
(Valmistelija: lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti seurakunnassa on valmisteltu
työntekijävaihtoa Etiopian Hosainan teologisen seminaarin kanssa. Raportti
suunnitelmasta on liitteenä (LIITE 3).
Esitys

Päätös

TARKASTETTU:

Johtokunta hyväksyy liitteen toiminta- ja taloussuunnitelman
työntekijävaihdon toteuttamisesta Etiopian Hosainan teologisen seminaarin
kanssa.
Johtokunta päätti hyväksyä liitteen toiminta- ja taloussuunnitelman
työntekijävaihdon toteuttamisesta Etiopian Hosainan teologisen seminaarin
kanssa. (LIITE 3)
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69 §
Raportit lähetysjärjestöjen kesäjuhlilta
(Valmistelija: lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimesi kokouksessaan 30.3.2016,
29 §, seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Edustajien
edellytettiin toimittavan johtokunnalle raportin kokouksista. Raportit ovat
liitteenä (LIITE 4).
Esitys

Merkitään raportit tiedoksi.

Päätös

Merkittiin raportit tiedoksi.

70 §
Lausunto nuorisotyön työalasihteerin viran täyttämisestä
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 24.8.2016, 135 §, nuorisotyön
työalasihteeri Sirpa Syrjän eroilmoitusta virastaan:
Nuorisotyön työalasihteeri Sirpa Syrjä (vakanssi nro 92) on 20.6.2016
päivätyllä kirjeellä ilmoittanut eroavansa Jyväskylän seurakunnan yhteiseen
seurakuntapalveluun sijoitetusta nuorisotyön työalasihteerin virasta
1.8.2016 alkaen tultuaan valituksi Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat
yksikön nuorisotyön asiantuntijan virkaan.
Kirkkoneuvoston 19.2.2014 26 § tekemän periaatepäätöksen mukaisesti
vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttämisestä tai tehtävien uudelleen
järjestämisestä tehdään aina erikseen päätös.
Nuorisotyön työalasihteerin viran täyttämisen kohdalla on lisäksi otettava
huomioon, että yhteisen seurakuntapalvelun lapsi- ja perhetyön
työalasihteerin virka on tällä hetkellä täytettynä määräaikaisesti vuoden
2017 loppuun asti. Kirkkoneuvosto päätti tästä menettelystä 22.4.2015 (88
§). Viran määräaikaisen täyttämisen perusteeksi mainittiin kyseisenä aikana
tehtävä selvitys kasvatuksen virkojen kokonaisuuden organisoinnista ja
varautuminen mahdollisiin seurakuntarakennetta koskeviin muutoksiin.
Sittemmin viimeksi mainittu seikka menetti ajankohtaisuutensa, kun
kirkolliskokouksessa vireillä ollut seurakuntayhtymien perustamista koskeva
hanke raukesi, mutta ensin mainittu peruste on edelleen olemassa.
Tarkoitus on syksyllä 2016 käynnistää kasvatuksen virkojen eli lapsi- ja
perhetyön (varhaiskasvatus) ja nuorisotyön virkojen organisoinnin selvitys.
Näin ollen näyttää selvältä, että myös avoimeksi tullut nuorisotyön
työalasihteerin virka tulisi täyttää määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun asti.
Koska kyseinen virka on yhteisen seurakuntapalvelun yksikköön sijoitettu
tehtävä, on sen täyttämisestä syytä kuitenkin ensin kuulla yhteisen
seurakuntapalvelun johtokuntaa. Tällä hetkellä kirkkoherran päätöksellä
virkaan on nimetty vt. viranhaltija vuoden 2016 loppuun saakka.
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Kirkkoneuvosto
1) toteaa Sirpa Syrjän virkasuhteen päättyneen 1.8.2016 lukien
eroilmoituksen perusteella;
2) pyytää yhteisen seurakuntapalvelun johtokuntaa antamaan
30.9.2016 mennessä lausunnon nuorisotyön työalasihteerin
viran täyttämisestä
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toiminnan ja talouden seurantaryhmän loppuraporttiin ei sisältynyt
nuorisotyön työalasihteerin virkaa koskevia toimenpiteitä. Kirkkoneuvoston
19.2.2014,26 §, tekemän periaatepäätöksen mukaisesti vapautuvien
virkojen ja työsuhteiden täyttämisestä tai tehtävien uudelleen
järjestämisestä tehdään aina erikseen päätös, ja tämän päätöksen pohjaksi
kirkkoneuvosto on nyt pyytänyt lausuntoa YSP:n johtokunnalta.
Nuorisotyön työalasihteerin viran tehtävänkuvausta ei ole päivitetty
seurakunnan perustamisen jälkeen. Tehtävänkuvan viimeisimmästä
päivitysluonnoksesta johdettu tehtävän pääasiallinen sisältö on seuraava:
- kehittää, koordinoida ja tukea Jyväskylän seurakunnassa tehtävää
nuorisotyötä ja niveltää se yhteistyössä alueseurakuntien
nuorisotyön kanssa osaksi alueseurakuntien seurakunta- ja
jumalanpalveluselämän kokonaisuutta,
- valmistella nuorisotyötä koskevia asioita hallintoelimille ja panna
täytäntöön työalaa koskevat päätökset,
- vastata työalansa kokoseurakunnallisista koulutuksista ja tehdä
siihen liittyvää yhteistyötä alueseurakuntien nuorisotyön kanssa
- tehdä verkostotyötä nuorisotyötä sivuavien kirkollisten ja
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa
- toimia esimiehenä yhteisen seurakuntapalvelun nuorisotyössä
toimiville työntekijöille
- vastata oman työyksikkönsä toiminta- ja taloussuunnittelusta
- koordinoida kokoseurakunnallisia nuorisotyön projekteja
Nuorisotyön työalasihteerin virka kuuluu seurakunnan avaintehtäviin.
Työalasihteerien tehtävänä on toimia työalansa erityisviranhaltijoiden
esimiehenä, kehittää ja koordinoida työalansa kokoseurakunnallista
toimintaa ja tehdä koko seurakuntaa hyödyttävää verkostoyhteistyötä
työalan eri toimijoiden kanssa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Viran hoitaminen on turvattu vuoden loppuun asti. Tehtävään kuuluvien
keskeisten vastuiden hoitamisen tulee olla pitkäjänteistä ja
suunnitelmallista. Tästä syystä on perusteltua, että viran hoitaminen
järjestetään kestävällä tavalla määräajan loppuajan.
Kirkkoneuvoston päätöksen esittelytekstissä on kerrottu, että lapsi- ja
perhetyön (varhaiskasvatus) työalasihteerin määräaikaisen täyttämisen
yhteydessä syksyllä 2015 päädyttiin viran määräaikaiseen täyttämiseen
vuoden 2017 loppuun. Perusteena oli viran määräaikana tehtävä selvitys
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kasvatuksen virkojen kokonaisuuden organisoinnista ja varautuminen
mahdollisiin seurakuntarakennetta koskeviin muutoksiin. Kasvatuksen
virkojen kokonaisuuden organisointi käynnistetään tänä syksynä. Työ tulee
nojaamaan valmistelussa olevaan seurakunnan toimintastrategiaan, joka
valmistuu suunnitelman mukaan lokakuussa.
Mikäli nuorisotyön työalasihteerin virka täytetään, on viran
kelpoisuusvaatimus vietävä kirkkovaltuuston päätettäväksi, koska
työalasihteerin viralle ei ole piispainkokouksen määrittelemää
kelpoisuusehtoa ja koska kirkkovaltuusto ei ole aiemmin tehnyt päätöstä
asiassa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pätevyysvaatimuksista ja
viranhaltijan ratkaisuvallasta päättää kirkkovaltuusto (3. luku 10 §, 7).
Työalasihteerin virat perustettiin uuteen Jyväskylän seurakuntaan 2009, ja
niihin siirrettiin viranhaltijat sisäisen haun perusteella. Tämän vuoksi
kelpoisuusvaatimusten päättäminen kirkkovaltuustossa ei tuolloin ollut
tarpeen.
Kirkkohallitus on 8.12.2015 kokouksessa päättänyt käynnistää kiireellisen
selvitystyön hengellisen työn virkoja koskevien tutkintovaatimusten
keskitetyn vahvistamisen tarpeellisuudesta. Selvitystyö koskee kaikkia
muita hengellisen työn virkoja kuin papin ja lehtorin virkoja. Selvitystyön
pohjalta kirkkohallituksen täysistunnolle tehdään kokonaisesitys siitä, mihin
virkoihin on tarkoituksenmukaista keskitetysti vaatia yhdenmukaisia
tutkintovaatimuksia ja minkä sisältöisiä tutkintovaatimusten tulisi tällöin olla.
Selvitystyö ja esitykset tehdään vuoden 2016 aikana. Valmistelutyössä
hyödynnetään mm. seurakunnilta kerättyjä tietoja osaamis- ja
työvoimatarveselvityksestä.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessä 5/2016 antanut menettelyvaihtoehtoja
paikalliselle työnantajalle muun hengellisen työn viran kuin papin, lehtorin,
kanttorin tai diakonian viran tutkintovaatimusten osalta. Siinä todetaan, että
viran tullessa haettavaksi vuoden 2016 aikana seurakunnalla on neljä eri
vaihtoehtoa määritellä viran kelpoisuusvaatimus. Näistä johdonmukaisin on
seurata lapsi- ja perhetyön (varhaiskasvatus) työalasihteerin määräaikaisen
virantäytön yhteydessä valittua linjaa: tuolloin kelpoisuusvaatimukseksi
asetettiin piispainkokouksen vahvistama lapsityönohjaajan tutkinto, tässä
virkavalinnassa sen kanssa on linjassa nuorisotyönohjaajan tutkinto.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
1) nuorisotyön työalasihteerin virka (vakanssi nro 92) täytetään
määräajaksi 1.1.–31.12.2017. Viran määräaikaisen täyttämisen peruste
on sinä aikana tehtävä selvitys kasvatuksen virkojen kokonaisuuden
organisoinnista;
2) kirkkoneuvosto päättää virkavalinnan tavasta;
3) se arvioi, tuleeko kirkkovaltuuston hyväksyä viralle kelpoisuusehto;
4) se mikäli kelpoisuusehto on tarpeen hyväksyttää kirkkovaltuustossa,
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että viran kelpoisuusehtona
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on sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen 13.9.2005
tekemästä päätöksestä;
että virkaan määräaikaisesti valitun tulee ennen viran vastaanottamista
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, mikäli
ei ole perusteltua syytä olla näitä edellyttämättä;
että viran pääasialliset tehtävät ovat edellä esittelytekstissä mainitun
mukaiset;
että esimiehenä toimii yhteisen seurakuntapalvelun johtaja ja virkapaikkana on Jyväskylän seurakunnan toimitalo Tellervonkatu 5;
että viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen;
että virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §)
tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia.

Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että
1) nuorisotyön työalasihteerin virka (vakanssi nro 92) täytetään
määräajaksi 1.1.–31.12.2017. Viran määräaikaisen täyttämisen peruste
on sinä aikana tehtävä selvitys kasvatuksen virkojen kokonaisuuden
organisoinnista;
2) kirkkoneuvosto päättää virkavalinnan tavasta;
3) se arvioi, tuleeko kirkkovaltuuston hyväksyä viralle kelpoisuusehto;
4) se mikäli kelpoisuusehto on tarpeen hyväksyttää kirkkovaltuustossa,
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että viran kelpoisuusehtona
on sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen 13.9.2005
tekemästä päätöksestä;
5) että virkaan määräaikaisesti valitun tulee ennen viran vastaanottamista
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, mikäli
ei ole perusteltua syytä olla näitä edellyttämättä;
6) että viran pääasialliset tehtävät ovat edellä esittelytekstissä mainitun
mukaiset;
7) että esimiehenä toimii yhteisen seurakuntapalvelun johtaja ja virkapaikkana on Jyväskylän seurakunnan toimitalo Tellervonkatu 5;
8) että viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen;
9) että virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §)
tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia.

71 §
Talousarvion toteutuman seuranta
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan tehtävänä on seurata yhteisen
seurakuntapalvelun talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista
(johtosääntö 7 §) ja kirkkoneuvoston hyväksymien talousarvion
toteuttamisohjeiden mukaan talousarvion toteutuminen tulisi käsitellä
neljännesvuosittain.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
31.8.2016
PÖYTÄKIRJA
7.9.2016

Esitys
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72 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston päätös 8.6.2016, 121 §: Avustajan palkkaaminen
näkövammais- ja omaishoitajatyöhön (Tanja Valkeinen)
Kirkkoneuvoston päätös 8.6.2016, 122 §: Virkavapauden myöntäminen
(Tiina Järvinen)
Kirkkoneuvoston päätös 24.8.2016, 136 §: Nuorten aikuisten työn
koordinaattorin määräaikaisen viran täyttäminen (Henrik Ketola)
Johtokunnan syksyn 2016 kokoukset pidetään 28.9., 2.11. ja 30.11.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
Hallinnon, yhteisten työmuotojen ja keskustan alueseurakunnan
toimitilaratkaisujen tämän hetkinen tilanne.
73 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
74 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti
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