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(Henkilökohtaiset varajäsenet)

Pentti Vilpunaho

kirkkoherra (läsnäolo- ja puheoikeus)
kirkkoneuvoston edustaja (läsnäolo- ja
puheoikeus)
poistui klo 20.00
yhteisen srk-palvelun johtaja (läsnäolo- ja
puheoikeus, esittelijä)
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Ulla Klemettinen
Kimmo Nieminen
Johanna Tikkanen
Heini Lekander
Tiina Korhonen
Johanna Liukkonen
Jussi Maasola
Harri Vähäjylkkä

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

17 §
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 4.2.2015.
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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18 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

19 §
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 13.2.2015 klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Damskägg ja Anna Ruokonen.

20 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti, työalojen
edustajille § 21 käsittelyn ajaksi sekä Jussi Maasolalle myös § 22 käsittelyn
ajaksi.

21 §
Yhteisen seurakuntapalvelun toimintakertomus
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 7 §:n 4 momentin mukaan,
johtokunnan tulee käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
yhteisen seurakuntapalvelun toimintakertomus.
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Toimintakertomuksen laatimisesta ovat työyksiköt saaneet kirkkoherran ja
hallintojohtajan lähettämän ohjeistuksen.
Liitteenä yhteisen seurakuntapalvelun työalojen toimintakertomukset.
(LIITE 1) sekä YSP:n johtajan laatima ehdotus koosteeksi, joka
hyväksytään edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi (LIITE 2)
YSP:n työalojen vastuuhenkilöt on kutsuttu kokoukseen osallistumaan
keskusteluun toimintakertomuksesta.
Esitys
1. Keskustellaan toimintakertomuksista ja niiden pohjalta vuosien 2015 ja
2016 toiminnan painopisteistä.
2. Hyväksytään yhteisen seurakuntapalvelun työalakohtaiset
toimintakertomukset.
3. Hyväksytään edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi kooste yhteisen
seurakuntapalvelun toiminnasta vuodelta 2014.
Päätös

Esittelijä jakoi kokouksessa korjatun vanhustyön kehittämisprojektin
toimintakertomuksen.
1. Työalojen vastuuhenkilöt esittelivät toimintakertomuksensa vuodelta
2014 minkä jälkeen niistä ja toiminnan painopistealueista käytiin
yleiskeskustelua.
2. Hyväksyttiin yhteisen seurakuntapalvelun työalakohtaiset
toimintakertomukset (LIITE 1)
3. Hyväksyttiin kirkkoneuvoston käsiteltäväksi kooste yhteisen
seurakuntapalvelun toiminnasta vuodelta 2014 (LIITE 2)

22 §
Vastaus valtuustoaloitteeseen
(Valmistelija vs. työalasihteeri Jussi Maasola, puh. 050 5215401)

Marja Örnmark ja kolme muuta edustajaa teki kirkkovaltuuston
kokouksessa 15.12.2014 aloitteen nuorten vaikutusmahdollisuuksien
lisäämisestä seurakunnassa (Kirkkovaltuuston ptk 15.12.2014. liite asiaan
17/a). Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 21.1.2015 17 § Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle tehtäväksi valmistella vastauksen tähän
aloitteeseen.
Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Jyväskylän seurakunnassa ryhdytään
kehittämään toimintamallia, jossa eri alueseurakuntien nuorista syntyisi
nuorisovaltuustoa vastaava nuorten verkosto/vaikuttajaryhmä. Se voitaisiin
koota siten, jokaisesta alueseurakunnasta valittaisiin verkostoon kaksi 13–
18-vuotiasta nuorta. Näin seurakunnan päättäjillä olisi selkeä kanava kysyä
nuorten näkemyksiä ajankohtaisista asioita ja seurakuntamme nuorilla
parempi kosketus siihen, miten seurakunnallinen päätöksenteko toimii.
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Allekirjoittajat kantavat huolta siitä, että nuorten äänestysprosentti syksyn
2014 seurakuntavaaleissa jäi hyvin matalaksi ja että alle 30-vuotiaita
kirkkovaltuutettuja valittiin vain kaksi. Edelleen allekirjoittajat kantavat
huolta kirkon tulevaisuudesta, jonka turvaamiseksi he arvioivat tärkeäksi
sen varmistamisen, että nuoret voivat kokea kirkon omakseen ja tuntea
voivansa vaikuttaa.
Nuorisotyön yhdyshenkilökokous on keskustellut asiasta työalasihteerin
aloitteesta ja johdolla. Keskustelussa nousi esiin, että aiemmat kokemukset
nuorten edustuksellisesta toiminnasta seurakunnan päätöksenteon osana
tai tukena eivät ole olleet rohkaisevia. Tehdyt avaukset eivät ole tuottaneet
toivottua tulosta, ja nuorten innostus osallistua seurakunnalliseen
vaikuttamiseen on osoittautunut laimeaksi. Tästä syystä
yhdyshenkilökokous suhtautuu pidättyvästi tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Valtuustoaloitteen tavoite on vilpittömän hyvä ja kannatettava: jo
kirkossamme käyttöön otetun lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta
nuorten äänen kuuluminen seurakunnallisessa päätöksenteossa on
luovuttamattoman tärkeää. On kuitenkin varsin epävarmaa, päästäisiinkö
tavoitteeseen perustamalla aloitteessa hahmoteltu, nuorisovaltuustoa
vastaava ryhmä.
Kirkkomme seurakunnissa nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä on
pohdittu laajasti. Nuorisovaltuuston kaltaisia verkostoja ei vaikuta
perustetun ainakaan yleisesti. Mm. Espoon seurakunnissa on todettu
tärkeäksi, että valitusta nuorten vaikuttamismahdollisuuksien
parantamiseen tähtäävästä ratkaisusta huolimatta on keskeisen tärkeää
pitää huoli siitä, että nuorilla on aito mahdollisuus vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin. Jos vaikutusmahdollisuudet ovat näennäisiä, uhkaa
turhautuminen.
Viime vuoden aikana käyttöön otettu malli lapsiasiahenkilöistä on hyvä tapa
turvata lasten ja nuorten näkökulma päätöksenteossa. Lapsiasiahenkilöiden
toiminta on vasta käynnistynyt, ja verkostoon valitut henkilöt ovat vasta
kouluttautuneet tehtäviinsä. Tämän verkoston toimintakulttuuri on siis vasta
hahmottumassa. On tarkoituksenmukaista saattaa tehdyssä
valtuustoaloitteessa kuvattu huoli lapsiasiahenkilöiden tietoon, kehottaa
heitä määrätietoisesti edistämään nuorten äänen kuulumista
seurakunnassamme sekä vahvistamaan osaltaan nuorten ja
päätöksentekijöiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi alueneuvosto,
johtokunta tai kirkkoneuvosto voi halutessaan kutsua kokoukseensa nuoria
kuultaviksi heitä koskevissa asioissa.
Esitys

TARKASTETTU

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että tehdyssä valtuustoaloitteessa
kuvattua nuorten verkostoa ei esitetyssä muodossa perusteta vaan että
nuorten äänen kuulumisen varmistamissa seurakunnan päätöksenteossa
nojaudutaan viime vuoden aikana valittuun lapsiasiahenkilöiden verkostoon
ja sen toimintaan.
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Käydyn keskustelun perusteella esittelijä korjasi päätösesitystään:
Valtuustoaloitteeseen vastaaminen menee jatkovalmisteluun siten, että
alueseurakuntien toiminnassa olevien nuorten ääni tulee kuulluksi.
Valmisteluun osallistuvat YSP:n johtaja, nuorisotyön työalasihteeri sekä
johtokunnan jäsenet Jani Tanskanen ja Karoliina Niinistö. Asiasta
päätetään johtokunnan kokouksessa 9.4.2015.
Päätös

Johtokunta päätti korjatun esityksen mukaan.

23 §
Varhaisiän musiikkikasvattajan viran täyttäminen
(Valmistelija vt. työalasihteeri Tiina Korhonen, puh. 050 549 7013)

Yhteisen seurakuntapalvelun lapsi- ja perhetyön yksikössä avautui
varhaisiän musiikkikasvattajan virka 1.12.2014. Kirkkoneuvosto on todennut
asian kokouksessaan 10.12.2014 200 §.
Toiminnan ja talouden seurantaryhmän loppuraporttiin ei sisältynyt virkaa
koskevia toimenpiteitä. Kirkkoneuvoston 19.2.2014 26 § tekemän
periaatepäätöksen mukaisesti vapautuvien virkojen ja työsuhteiden
täyttämisestä tai tehtävien uudelleen järjestämisestä tehdään aina erikseen
päätös.
Seurakunnassa on kolme varhaisiän musiikkikasvattajan virkaa. Yksi
viroista koostuu 50 % muskarin koordinointitehtävistä ja 50 %
muskariryhmistä. Varhaisiän musiikkikasvatus ja lasten kristillisen
musiikkikasvatus sekä toiminnan kehittäminen ovat osa seurakunnan
kasteopetusta. Musiikkileikkikoulutoiminnan säilyttämiseksi määrältään ja
laadultaan koko seurakuntaa palvelevalla minimitasolla edellyttää näitä
henkilöresursseja.
Varhaisiän musiikkikasvattajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
opistotason tutkinto tai korkeakoulututkinto. Viran palkkaus on
vaativuusryhmän 502 mukainen palkkaus. Virka on työaikalaissa (2 §) ja
kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei
sovelleta työaikalakia. Virkapaikka on Tellervonkatu 5.
Varhaisiän musiikkikasvattajan viran pääasiallinen sisältö on nykyisellään
seuraava:
 Järjestää musiikkileikkikoulutoimintaa alueseurakunnissa, toimii
ryhmien opettajana.
 Osallistuu lasten hengellisen musiikin asiantuntijana ja ohjaajana
alueseurakuntien jumalanpalveluselämään ja -kasvatukseen.
 Osallistuu varhaiskasvatuksen kokoseurakunnallisten tapahtumien
sekä leirien ja retkien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
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Toimii lasten hengellisen musiikin kouluttajana seurakunnassa.
Huolehtii työssä tarvittavan välineistön, kirjallisuuden ja nuotiston
hankinnasta ja kunnossapidosta.
Ohjaa JAMK:n varhaisiän musiikkikasvattajaopiskelijoiden
harjoittelunohjausta seurakunnassa.

Lisäksi tehtävänä on edistää lasten hengellistä musiikkikulttuuria,
ekumeniaa ja kasvua kansainvälisyyteen.
Viranhaltija toimii varhaisiän musiikkikasvattajana seurakunnassa tukemalla
lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja seurakuntayhteyttä. Viran
tehtäviin kuuluu muskariryhmien (16–18) ohjaaminen alueseurakunnissa
erikseen sovituissa työpisteissä. Virkaan kuuluu itsenäisen suunnittelun ja
ryhmien ohjaamisen lisäksi varhaiskasvatuksen tiimin ja muskaritiimin
kokoukset sekä Yhteisen seurakuntapalvelun työntekijäkokoukset.
Työtehtäviin kuuluu yhteistyö alueseurakuntien kanssa, mm. osallistuminen
varhaiskasvatuksen pääsiäis- ja joulukirkkojen järjestämiseen.
Viran hoitaminen edellyttää lasten hengellisen musiikin tuntemusta,
suunnitelmallisen pedagogisen jatkumon luomista ja yhteistyötä JAMK:n
kanssa (opiskelijoiden harjoittelun ohjaaminen).
Virka tulee aiempaan tapaan määritellä hengellisen työn viraksi, jossa ei
noudateta työaikaa. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen
kirkon konfirmoitu jäsen. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6§:n
2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että tämä julistaa varhaisiän
musiikkikasvattajan viran avoimeksi 1.8.2015 alkaen. Asian valmistelussa
on otettu huomioon voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti sen vaikutus
lapsiin ja nuoriin.

Päätös

Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että tämä julistaa varhaisiän
musiikkikasvattajan viran avoimeksi 1.8.2015 alkaen. Asian valmistelussa
on otettu huomioon voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti sen vaikutus
lapsiin ja nuoriin.

24 §
Ilmoitusasiat
-
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Torstaina 19.2. klo 17–20 järjestetään Kuokkalan kirkossa toimielinten
puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, esittelijöiden ja sihteerien
koulutusilta (kahvitarjoilu alkaen klo 16.30)
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Torstaina 19.3. klo 17–20 järjestetään Kuokkalan kirkossa kaikkien
luottamushenkilöiden ja varajäsenten yhteinen seminaari (kahvitarjoilu
alkaen klo 16.30)
Johtokunnan seuraava kokous pidetään Koivuniemessä 9.4.2015 klo
17. Kokousta edeltää tutustuminen YSP:n henkilöstöön sekä
kahvitarjoilu. Tutustumiseen kutsutaan mukaan myös johtokunnan
varajäsenet. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Johtokunnan muut kevään kokoukset pidetään 29.4. ja 27.5.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
Jaettiin johtokunnan jäsenille tutustuttavaksi kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouspaikat ja –ajat. Esitykset
kokousedustajista tulee ilmoittaa Ulla Klemettiselle tai Arja
Wirzeniukselle 16.3.2015 mennessä.

25 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
26 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti
Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

17-26 §

Pöytäkirjan
tarkistus

Yhteisen seurakuntapalvelun toimisto

13.2.2015
klo 13-15.30

Yrjö Damskägg

Anna Ruokonen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

16.2.-1.3.2015
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

4.2.2015

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Todistaa
Jukka Helin
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