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(Henkilökohtaiset varajäsenet)

Leena Jurvanen

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUNA
Ulla Klemettinen

lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri
(poistui klo 18.15 § 68 käsittelyn jälkeen)

58 §
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 25.8.2015.
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.

TARKASTETTU:
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59 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Käsitellään kohdassa 71 § Muut mahdolliset asiat Jyväskylän seurakunta
Nordic Praise –konsertissa 20.9.2015
Hyväksyttiin tämän lisäyksen jälkeen esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

60 §
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 4.9. klo 13–15.30

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karoliina Vallipuro ja Yrjö Damskägg.

61 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Ulla Klemettiselle §§ 58-68 käsittelyn
ajaksi sekä muille osallistujalistan mukaisesti.

62 §
Lausunto lähetyskasvatussihteerin viran täyttämisestä
(Valmistelija Jukka Helin, 050 518 5445)

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.6.2015, 136 §, käsitellyt lähetyksen ja
kansainvälisen vastuun työalasihteerin virkaan valitun Ulla Klemettisen
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koeajan päättymistä ja hänen irtisanoutumistaan lähetyskasvatussihteerin
virasta:
”138 § Työalasihteerin virkaan valitun Ulla Klemettisen koeajan päättyminen
ja hänen irtisanoutumisensa aiemmasta virastaan
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)
Kirkkoneuvosto valitsi 22.10.2014 § 160 Yhteiseen seurakuntapalveluun
sijoitettuun lähetyksen ja kansainvälisen vastuun työalasihteerin virkaan
Ulla Klemettisen 1.1.2015 alkaen. Päätökseen sisältyy maininta siitä, että
valinnassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Ulla Klemettinen on aloittanut
virassaan 1.1.2015 joten koeaika päättyy kesäkuun lopussa.
Koeaikakäytäntö perustuu kirkkolain 6. luvun 17 §:n mainintaan siitä, että
virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen
aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Koeaika on
harkinta-aikaa molemmin puolin ja koeajan kuluessa virkasuhde voidaan
molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. Ulla Klemettinen on
koeajan aikana virkavapaalla vakituisesta Jyväskylän seurakunnan
lähetyskasvatussihteerin virasta ja hänen on perusteltua irtisanoutua tästä
virasta vasta saatuaan varmistuksen siirtymiselleen pysyvästi
työalasihteerin virkaan. Tavanomainen irtisanomisaika on 1 kk, mutta
viranhaltijan suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa
(KL 6:55). kesken. Kokonaisuuden kannalta olisi sujuvaa ratkaisu, jos Ulla
Klemettisen irtisanoutuminen voisi tulla voimaa heti 1.7. ja jos myös lähetyskasvatussihteerin viran sijaisjärjestely 1.7. alkaen ehdittäisiin päättää ennen
heinäkuun alkua. Tämän vuoksi, ja kirkkoneuvoston kokousaika-taulu
huomioon ottaen, olisi aiheellista hieman lyhentää Ulla Klemettisen
koeaikaa. Hän on itse antanut suostumuksensa koeajan lyhentämiselle,
eikä myöskään työnantajan puolelta ole ilmaantunut mitään aihetta
katkaista virkasuhdetta koeaikana. Ulla Klemettinen on lisäksi ilmoittanut
irtisanoutuvansa 1.7.2015 alkaen lähetyskasvatussihteerin virasta mikäli
jatkaa vakituisesti työalasihteerin virassa.
Lähetyskasvatussihteerin virkaan on tarkoitus nimetä kirkkoherran
päätöksellä vt. viranhaltija vuoden 2015 loppuun asti. Viran haettavaksi
julistamiseen liittyen on pyydettävä lausunto yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalta.
Esitys

Kirkkoneuvosto:
1) päättää, että lähetyksen ja kansainvälisen vastuun työalasihteeriksi
valitun Ulla Klemettisen koeaika päättyy välittömästi aiemmin päätetyn
30.6.2015 sijaan;
2) merkitsee tiedoksi ja työnantajan puolesta hyväksyy Ulla Klemettisen
irtisanoutumisen lähetyskasvatussihteerin virasta 1.7.2015 alkaen eli laissa
määrättyä lyhyempää irtisanomisaikaa noudattaen;
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3) pyytää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalta lausunnon
lähetyskasvatussihteerin viran haettavaksi julistamiseen liittyen viran
tarpeellisuudesta ja sisällöstä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.”
Kirkkoneuvoston pyyntö lähetyskasvatussihteerin viran täyttämisen
tarpeellisuuden arvioimisesta liittyy kirkkoneuvoston 19.2.2014, 26 §,
tekemään periaatepäätökseen arvioida jokaisen avautuvan viran
täyttämisen tarpeellisuus:
Kirkkoneuvosto
8) Tekee periaatepäätöksen siitä, että muiden jatkossa vapautuvien virkojen
ja työsuhteiden täyttämisestä tai tehtävien uudelleen järjestämisestä
tehdään aina erikseen päätös.
Kirkkoneuvoston on aiemmin mainitussa päätöspykälässään 19.2.2014, 26 §,
hyväksynyt toimenpideluettelon, jossa on seuraava kirjaus:
Lähetyksen ja kansainvälisen työn avustuksiin tehdään YSP:n 5 %
kokonaisvähennyksen puitteissa 30.000 € vähennys, millä osaltaan
turvataan riittävä työntekijämäärä lähetyksen ja kansainvälisen vastuun
yksikköön ja voidaan tavoitella vapaaehtoisen lähetys - kv-diakonia
kannatuksen ylläpitämistä tai jopa vahvistamista.
Tämän kirjauksen voidaan katsoa ilmaisseen kirkkoneuvoston tahdon
niukkenevista resursseista huolimatta säilyttää lähetyskasvatussihteerin
virka Yhteisen seurakuntapalvelun lähetyksen ja kansainvälisen vastuun
yksikössä.
Lähetyskasvatussihteerin voimassa olevan tehtävänkuvan mukaan viran
tarkoitus on seurakunnan lähetystyön tukeminen ja maailmanlaajan
kristittyjen yhteyden vahvistaminen sekä eri kulttuurien ja uskontojen välisen
kohtaamisen lisääminen lähetys- ja kansainvälisyyskasvatusta antamalla.
Tehtävän pääasiallinen sisältö on seuraava:
- seurakunnan lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen suunnittelu,
kehittäminen ja koordinoiminen ja sen niveltäminen osaksi seurakuntaja jumalanpalveluselämää yhteistyössä yhteisen seurakuntapalvelun
lähetyksen ja kansainvälisen työn yksikön työntekijöiden ja
alueseurakuntien vastuunkantajien kanssa
- toimia lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen asiantuntijana ja
koulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana yhteistyössä yhteisen
seurakuntapalvelun lähetyksen ja kansainvälisen työn yksikön
työntekijöiden ja alue-seurakuntien vastuunkantajien kanssa
(huomioiden työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaehtoiset)
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seurata lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen kehitystä koko kirkon
kentässä sekä pitää yhteyksiä kirkon kansainvälistä vastuuta toteuttaviin
tahoihin
hankkia ja ylläpitää seurakunnan lähetys- ja kansainvälisyystoiminnassa
tarvittavaa välineistöä, joka on sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten
käytössä,
osallistua oman vastuualaa koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman
valmisteluun, seurantaan ja raportointiin
osallistuu alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumien järjestelyihin
kokoseurakunnallisten lähetys- ja kansainvälisen vastuun tapahtumien
suunnittelu ja toteutus yhteistyössä yhteisen seurakuntapalvelun
lähetyksen ja kansainvälisen työn yksikön työntekijöiden kanssa
edistää työalalla ekumeniaa, kansainvälistä vastuuta ja uskontojen
edustajien välistä vuoropuhelua

Lisäksi lähetyskasvatussihteeri osallistuu yksikön erillishankkeiden ja
projektien valmisteluun ja toteutukseen sekä toimii lähetyksen ja
kansainvälisen vastuun työalasihteerin varahenkilönä.
Lähetyskasvatussihteerin tehtävänkuvassa ei ole merkittävää
päivittämistarvetta, se vastaa tehtävän nykyistä sisältöä.
Lähetyskasvatussihteeri on Jyväskylän seurakunnan viranhaltijoista ainoa,
jonka koko työpanos kohdentuu lähetystyöhön.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksikköön sijoitettu
lähetyskasvatussihteerin virka julistetaan viipymättä haettavaksi.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle,
että lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksikköön sijoitettu
lähetyskasvatussihteerin virka julistetaan viipymättä haettavaksi.

63 §
Vuoden 2016 talousarviovarojen jako kirkon virallisille lähetysjärjestöille
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun talousarvioehdotukseen vuodelle
2016 sisältyy lähetystyön avustusmääräraha 535.510 euroa. Lähetyksen ja
kv-vastuun yksikkö on valmistellut määrärahan jakamista kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kesken. Ehdotus on seuraava:
Suomen Lähetysseura
Ev.lut. Kansanlähetys
Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys
Suomen Pipliaseura
Medialähetys Sanasaattajat
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä
TARKASTETTU:

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

294.531 €
58.906 €
26.776 €
37.486 €
37.486 €
80.327 €
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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.
Kristillisen kirkon ja seurakunnan olemukseen kuuluu tehdä lähetystyötä.
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. Vapaaehtoinen tuki on
kuitenkin merkittävä mittari ja viesti seurakunnan ruohonjuuritasolla
tehtävästä lähetystyöstä.
Talousarviovaroihin sidotun lähetyskannatuksen prosenttiosuuksia
laskettaessa on pohjaksi otettu vapaaehtoisen 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 lähetysjärjestöittään edellä ehdotetun jaon mukaan
toteutettuna. Liitteessä 2 on esiteltynä Jyväskylän seurakunnan alueelta
kerätty vapaehtoinen tuki lähetysjärjestöille.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi lähetystyön määrärahan jakautumisen kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kesken.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti esittää kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi lähetystyön määrärahan jakautumisen kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kesken esittelyn mukaan. (LIITTEET 1 ja 2)

TARKASTETTU:
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64 §
Nimikkosopimuksen jatkaminen Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Palokan alueneuvosto on kokouksessaan 3.6.2015, 32 §, päättänyt esittää
nimikkosopimuksen jatkamista Jorma Laineen työn tukemiseksi:
”Nimikkosopimuksen jatkaminen Suomen evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa Jorma Laineen työn tukemiseksi
(Esittelijä Seppo Hautalahti, 040 5609906)
Jyväskylän seurakunta on solminut määräaikaisen nimikkosopimuksen
Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Jorma Laineen
työn tukemiseksi Inkerin kirkon palveluksessa Venäjällä. Sopimus on
solmittu vuoden 2011 alusta ja sitä on jatkettu määräajaksi 1.5.2013–
30.4.2015 väliseksi ajaksi.
Kansanlähetyksen liittohallitus on tehnyt maaliskuussa 2015 päätöksen, että
Jorma Laine siirtyy määräaikaistyöntekijästä varsinaiseksi
lähetystyöntekijäksi. Jorma Laine tulee kotimaanjaksolle toukokuussa ja
palaa syksyllä Venäjän työhön. Työalasihteeri Ulla Klemettinen on käynyt
neuvotteluja Palokan alueseurakunnan työntekijöiden kanssa halusta jatkaa
Jorma Laineen työn tukemista.
Esitys

Palokan alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle
toistaiseksi voimassa olevan nimikkosopimuksen solmimista Suomen
evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Jorma Laineen työn
tukemiseksi. Sopimuksen summa on 9000€/ vuosi ja se katetaan
Jyväskylän seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen
evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle.

Päätös

Palokan alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle
toistaiseksi voimassa olevan nimikkosopimuksen solmimista Suomen
evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Jorma Laineen työn
tukemiseksi. Sopimuksen summa on 9000€/ vuosi ja se katetaan
Jyväskylän seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen
evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle.”

Kirkkovaltuustossa 18.5.2015, 7 §, hyväksytyn Yhteisen seurakuntapalvelun
johtosäännön mukaan YSP:n johtokunta päättää kirkkoneuvoston erikseen
hyväksymissä rajoissa sellaisista lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston
solmimien sopimusten sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia
kirkkoneuvoston hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tästä sopimuksen
jatkamisesta ei koidu yllä kuvattuja muutoksia.
Esitys

TARKASTETTU:

Johtokunta päättää nimikkosopimuksen solmimisesta Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Jorma Laineen työn tukemiseksi.
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Sopimuksen summa on 9.000 €/vuosi, ja se katetaan Jyväskylän
seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle.
Päätös

Johtokunta päätti nimikkosopimuksen solmimisesta Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Jorma Laineen työn tukemiseksi.
Sopimuksen summa on 9.000 €/vuosi, ja se katetaan Jyväskylän
seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle.

65 §
Korpilahden alueseurakunnan nimikkosopimuksen päättäminen (SEKL)
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Korpilahden alueneuvosto on käsitellyt Suomen Evankelis-luterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa voimassa ollutta nimikkosopimusta
kokouksessaan 28.5.2015, 40 §:
”Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkosopimus Kansanlähetyksen
kanssa Seija Järvenpään tukemiseksi Keski-Aasiassa vuosiksi 2013–2016.
Seija Järvenpää surmattiin kesällä 2014 Keski-Aasiassa. Yhteisestä
sopimuksesta Seija Järvenpään muistoa kunnioittain on Seija Järvenpään
nimikkosopimuksen summalla tuettu Keski-Aasian työtä Kansanlähetyksen
kautta. Nimikkosopimus on kuulunut Korpilahden alueseurakunnan
vastuulle.
Korpilahden alueseurakunnan nimikkosopimusasioista pidettiin neuvottelu
2.3.2015. Neuvottelussa mukana olivat aluekappalainen/lähetystyöstä
vastaava pappi Marjut Haapakangas, lähetystyön vastuutyöntekijä Tuula
Liukko, vt. lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki ja työalasihteeri Ulla
Klemettinen. Yhteisessä neuvottelussa todettiin, että Korpilahden
alueseurakunnalle riittää kaksi voimassa olevaa nimikkosopimusta ja niiden
työn esillä pitäminen.
Korpilahden alueseurakunnan vastuulla ovat:
1 ) Nimikkolähetti Marja Alastalo, työalueena Botswana, Suomen
Lähetysseura. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
2 ) Nimikkokohde Kenian työalueella tehtävä orpolapsityö, Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys. Sopimus on solmittu vuosiksi 2013–2016.
Esitys:

Alueneuvosto esittää, että Jyväskylän seurakunta lopettaa
nimikkosopimuksen Suomen Kansanlähetyksen kanssa Seija Järvenpään
työn tukemiseksi nimikkolähetin menehdyttyä ja tilalle ei solmita uutta
nimikkosopimusta.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.”
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Kirkkovaltuustossa 18.5.2015, 7 §, hyväksytyn Yhteisen seurakuntapalvelun
johtosäännön mukaan YSP:n johtokunta päättää kirkkoneuvoston erikseen
hyväksymissä rajoissa sellaisista lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston
solmimien sopimusten sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia
kirkkoneuvoston hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin.
Korpilahden alueneuvoston tekemä esitys koskettaa nimikkosopimuksen
lopettamista Seija Järvenpään menehdyttyä. Alueneuvosto ei ota kantaa
sopimukseen sisältyvän tuen kohdentamisesta. Alueneuvoston päätösesitys
merkitsee ao. tuen kohdentamisen jäämistä lähetysjärjestön asiaksi. Tämä
ei muuta kirkkoneuvoston hyväksymiä taloudellisia sitoumuksia, joten se on
johtokunnan ratkaistavissa.
Esitys

Johtokunta päättää Korpilahden alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
nimikkosopimus Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa
Seija Järvenpään työn tukemiseksi lopetetaan ja että tilalle ei solmita uutta
nimikkosopimusta.

Päätös

Johtokunta päätti Korpilahden alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
nimikkosopimus Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa
Seija Järvenpään työn tukemiseksi lopetetaan ja että tilalle ei solmita uutta
nimikkosopimusta

66 §
Vuorovaikutusmäärärahan myöntämisperusteet
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Jyväskylän seurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen vastuun yksikkö
vastaa vuorovaikutusmäärärahan tarkoituksenmukaisesta käytöstä.
Vuorovaikutusmäärärahasta voidaan avustaa Jyväskylän seurakunnan
jäsentä, joka joko opiskelee lähetystyötä tai osallistuu talkoomatkoille.
Talkoomatkojen tai opiskelujen tulee toteutua kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen tai Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Johtokunnan kokouksessa 26.5.2015, 49 §, käydyn keskustelun yhteydessä
todettiin, että määrärahan myöntämisperusteet kaipaavat tarkennusta.
Lähetyksen ja kv-vastuun yksikkö on valmistellut liitteenä olevan päivitetyn
esityksen vuorovaikutusmäärärahan myöntämisen perusteista (LIITE 3).
Esitys

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan ohjeen vuorovaikutusmäärärahojen
myöntämisen perusteista.

Päätös

Johtokunta hyväksyi liitteenä olevan ohjeen vuorovaikutusmäärärahojen
myöntämisen perusteista. (LIITE 3)

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
25.8.2015
PÖYTÄKIRJA
2.9.2015

5/2015

11 (13)

67 §
Mari Holopaisen raportti Kenian-matkalta
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 26.5.2015,
49 §, avustaa opettaja Mari Holopaisen Kirkon Ulkomaanavun Opettajat
ilman rajoja- verkoston World teacher -ohjelmaan liittynyttä matkaa Keniaan
4.-19.7.2015. Raportti matkasta on liitteenä (LIITE 4).
Esitys

Johtokunta merkitsee Mari Holopaisen raportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

68 §
Raportit lähetysjärjestöjen kesäjuhlilta
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimesi kokouksessaan 9.4.2015,
34 §, seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Edustajien
edellytettiin toimittavan johtokunnalle raportin kokouksista. Raportit ovat
liitteenä (LIITE 5).
Esitys

Johtokunta merkitsee raportit tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

69 §
Yhteisen seurakuntapalvelun talousarvion toteutumisen seuraaminen
(Valmistelu Jukka Helin, 050 518 5445)

Kirkkoneuvoston 14.11.2012 hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden
mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata neljännesvuosittain. Luvut
talousarvion toteutumisesta 31.7.2015 asti ovat liitteenä (LIITE 6).
Esitys

Kuullaan yhteisen seurakuntapalvelun johtajan raportti talousarvion
toteutumisesta heinäkuun loppuun mennessä ja merkitään se tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

70 §
Ilmoitusasiat
Vanhustyön projekti
- Todettiin, että projekti näyttää saavuttaneen sille asetetut tavoitteet ja
että se päättyy vuoden vaihteessa. Toiminta jalkautetaan alueille.
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- Projektista saadaan syksyllä tilannekatsaus ja vuoden vaihteen jälkeen
loppuraportti
Aseman pysäkki
- Aseman Pysäkin avoin toiminta päättyy aiempien päätösten mukaan
vuoden 2015 loppuun mennessä.
- Määräaikainen diakonin virka (isäntä) lakkaa henkilöstösuunnitelman
mukaisesti vuoden vaihteessa.

71 §
Jyväskylän seurakunta Nordic Praise -konsertissa 20.9.2015
Pekka Simojoen säveltämään musiikkiin pohjautuva Nordic Praise konsertti järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 20.9.2015. Konsertti on osa
kiertuetta, jonka tuottavat Kansan Raamattuseura ja Ohjelmatoimisto
Kristalli yhteistyössä Kirkkopäivien ja Radio Dein kanssa. Jyväskylän
seurakunnalle on tarjottu mahdollisuutta esitellä toimintaansa konsertin
yhteydessä.
Jyväskylän seurakunta tarjoaa esiintyjille ruuan ja välipalan
konserttipäivänä. On käynyt ilmi, että emäntäpalvelu ei voi vastata tarjoilun
järjestämisestä, mikä lisää kustannuksia huomattavasti ennakoidusta.
Pääemännän puuttuessa myöskään Vesalan keittiö ei voi ottaa vastuusta
tarjoilusta. Paviljongista ostettuna palveluna kustannukset ovat n. 920 €.
Esitys

Jyväskylän seurakunnan tarjoaman Nordic Praise -konsertin esiintyjien
lounas- ja välipalatarjoilun tarjoilukustannukset Paviljongissa 20.9.2015
kohdennetaan Yhteisen seurakuntapalvelun projektirahaan 1992050209.

Päätös

Esittelijä tarkensi tarjoilukulujen summaa, joka olisi n. 700 euroa.
Johtokunta päätti, että Nordic Praise –konsertin esiintyjien lounas- ja
välipalatarjoilukustannukset (n. 700 euroa) Jyväskylän Paviljongissa
20.9.2015 kohdennetaan Yhteisen seurakuntapalvelun projektirahaan
1992050209.

72 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat
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Pöytäkirjantarkistus

Yhteisen seurakuntapalvelun toimisto

4.9.2015
klo 13-15.30

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Karoliina Vallipuro

Yrjö Damskägg

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

7.-20.9.2015
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

25.8.2015

Todistaa
Jukka Helin

TARKASTETTU:

13 (13)

