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KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Alkaneen toimikauden ensimmäiseen kokoukseen on kutsuttu myös kaikki
varajäsenet.

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 21.1.2015.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtajan ollessa estynyt tämän kokouksen puheenjohtajana toimi
Erkki Puhalainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3§
Sihteerin valitseminen
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 6 § 1 momentin mukaan
johtokunnan kokouksen pöytäkirjaa pitää johtokunnan tähän tehtävään
valitsema sihteeri, joka voi olla johtokunnan jäsen tai yhteisen
seurakuntapalvelun viran- tai toimenhaltija.
Esitys

Päätetään, että johtokunnan kokousten sihteerinä tässä kokouksessa ja
toimikaudella 2015–2018 toimii yhteisen seurakuntapalvelun
toimistosihteeri Arja Wirzenius ja hänen varahenkilönään yhteisen
seurakuntapalvelun toimistosihteeri Tiina Hämäläinen.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan sihteeriksi toimikaudeksi 2015–
2018 päätettiin valita Arja Wirzenius ja hänen varahenkilökseen Tiina
Hämäläinen.

4§
Varapuheenjohtajan valitseminen
Johtosääntönsä 2 § 2 momentin mukaan johtokunta valitsee
keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan.
Esitys

Valitaan varapuheenjohtaja johtokunnan toimikaudeksi 2015-2018.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan varapuheenjohtajaksi
toimikaudeksi 2015–2018 päätettiin valita Erkki Puhalainen.

5§
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
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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 30.1.2015 klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karoliina Niinistö ja Eira Korpinen.

6§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.
Kokoukseen on kutsuttu myös kaikki varajäsenet koska kyseessä on
luottamushenkilökauden ensimmäinen kokous.

Päätös

Varajäsenet eivät osallistuneet kokoukseen vaan koulutukselliseen
osuuteen mikä pidettiin ennen kokousta. Myönnettiin läsnäolo- ja
puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

7§
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosääntö ja johtokunnan toimintaperiaatteet
Esitys

Tutustutaan yhteisen seurakuntapalvelun johtosääntöluonnokseen, joka
odottaa kirkkoneuvoston vahvistusta, sekä perehdytään
kokoustyöskentelyä koskeviin käytännön seikkoihin
(matkakorvauskäytäntö, varajäsenten kutsukäytäntö sekä kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen esteellisyys- ja salassapitosäännökset (LIITTEET 1 ja 2).

Päätös

Käytiin läpi varajäsenten läsnä ollessa ennen kokousta.

8§
Yhteisen seurakuntapalvelun organisaatio sekä toiminnan ja talouden suunnittelu
Esitys

Tutustutaan yhteisen seurakuntapalvelun organisaatioon (LIITTEET 3 ja 4)
sekä luodaan katsaus kirkkovaltuuston hyväksymiin toiminta- ja
taloussuunnitelmiin (yhteistä seurakuntapalvelua koskeva osuus toimintaja taloussuunnitelmasta, LIITTEET 5 ja 6)

Päätös

Käytiin läpi varajäsenten läsnä ollessa ennen kokousta. Toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuodelle 2015 käytiin läpi tarkemmin kokouksessa.
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9§
Päiväkerhotyö 70 vuotta -juhla helluntaina 24.5.2015
(Valmistelija vt. työalasihteeri Tiina Korhonen, puh. 050 549 7013)

Kirkon päiväkerhotyössä juhlitaan merkkivuotta, se täyttää 70 vuotta.
Jyväskylässä seurakunnan päiväkerhotyö täytti 50 vuotta viime vuonna.
Molempia merkkivuosia on tarkoitus juhlia tulevana helluntaina kaikille
jyväskyläläisille perheille avoimella tilaisuudella. Erityisesti juhlaan
kutsutaan toiminnassamme mukana olevia lapsia ja perheitä
(päiväkerholaiset, muskarilaiset, perhetoimintaan osallistuvat ja
pyhäkoululaiset).
Juhla on toiminnallisista syistä suunniteltu järjestettäväksi Laajavuoren
kesäteatterin tiloissa, jotka ovat vaivattomasti kaikkien tavoitettavissa.
Ohjelmassa on mm. Pekka Laukkarinen Trion esiintyminen. Tilaisuuden
yhteydessä on mahdollisuus maksulliseen, omakustanteiseen ruokailuun.
Juhlan arvioidut kustannukset ovat n. 4.000 €. Summa koostuu
kesäteatterin, erillisen esiintymislavan sekä äänentoiston vuokrasta sekä
esiintyjien palkkiosta. Kustannukset on suunniteltu jaettavaksi
alueseurakuntien kanssa siten, että YSP maksaa 2.200 € ja
alueseurakunnat 200 € kukin.
Vuoden 2015 YSP:n lapsi- ja perhetyön talousarviota suunniteltaessa ei
osattu ennakoida päiväkerhotyön juhlavuoden suuren yleisötilaisuuden
aiheuttamia kuluja. Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu
kustannuspaikalle 1992050209 (YSP:n johtajan käyttövarat) on varattu
YSP:n johtajan käyttövaroja sekä erillistä projektirahaa yhteensä 24.704 €
(tili 447000).

Esitys

Päiväkerhotyö 70 vuotta -juhlan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset,
arviolta 2.200 €, kohdennetaan Yhteisen seurakuntapalvelun osalta
kustannuspaikalle 447000/1992050209.

Päätös

Johtokunta päätti, että Päiväkerhotyö 70 vuotta -juhlan järjestämisestä
aiheutuvat kustannukset, arviolta 2.200 €, kohdennetaan Yhteisen
seurakuntapalvelun osalta kustannuspaikalle 447000/1992050209.

10 §
Lasten luontokasvatuksen Metsämörrikoulutus
(Valmistelija vt. työalasihteeri Tiina Korhonen, puh. 050 549 7013)

Jyväskylän seurakunta on suunnitellut järjestävänsä yhteistyössä Suomen
Latu ry:n kanssa Metsämörriohjaajan peruskurssin 6.–7.8.2015
lastenohjaajille. Paikkana on Leirikeskus Mutanen Korpilahdella. Kurssille
otetaan 20 henkilöä.
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Tarve kurssin järjestämiselle on noussut varhaiskasvatuksen henkilöstön
tunnistamasta tarpeesta. Metsämörriohjaajan peruskurssilla saa perustiedot
metsämörritoiminnasta. Tutuiksi tulevat Metsämörrilaulut, -leikit ja -sadut.
Kurssilla perehdytään lasten luontokasvatukseen ja varustetietouteen sekä
saadaan perustaidot ohjaajana toimimiseen. Kurssilla osallistutaan
Metsämörriretkeen ja saadaan valmiudet toimintasuunnitelman laatimiseen.
Metsämörritoiminta on Suomen Latu ry:n konsepti, ja toiminta on tarkoitettu
1-12-vuotiaille lapsille. Siinä lapset oppivat viihtymään luonnossa omien
kokemusten, elämysten ja aistien kautta. Vuodenaikojen vaihtelua
seurataan leikkien, laulujen ja satujen johdattamina. Lisätietoa toiminnasta
saa Suomen Latu ry:n verkkosivuilta:
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/lapset_nuoret/metsamorri/
Kurssin hinta on 2.100 €. Summaa ei ole varattu YSP:n lapsi- ja perhetyön
kuluvan vuoden budjettiin. Tästä syystä sitä anotaan YSP:n johtajan
käyttövaroista/projektimäärärahasta.
Esitys

Metsämörriohjaajan peruskurssin hinta 2.100 € kohdennetaan Yhteisen
seurakuntapalvelun kustannuspaikalle 447000/1992050209.

Päätös

Johtokunta päätti, että Metsämörriohjaajan peruskurssin hinta 2.100 €
kohdennetaan Yhteisen seurakuntapalvelun kustannuspaikalle
447000/1992050209.

11 §
Avustus Kambodzhan-matkaa varten 4.-14.2.2015
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Seurakunnan vs. nuorisomuusikko Anu Mäki-Latvala anoo avustusta
Kambodzhan-matkaa varten 4.-14.2.2015 (LIITE 7). Anu Mäki-Latvala
matkustaa Kambodzhaan Hanna ja Dennis London luokse, jotka hän
ennestään tuntee hyvin. Hanna ja Dennis London ovat vuoden 2015 alusta
Keskustan alueseurakunnan nimikkolähettejä. Londot ovat Suomen
Lähetysseuran lähetteinä maan pääkaupungissa Phnom Penhissä. Hanna
ja Dennis Londo työskentelevät kehitysyhteistyöhankkeessa M`lup Russeyn
työyhteydessä. Hanke on nuorten hyväksikäytön vastainen työ, missä myös
pyritään ehkäisemään orpokotien asukkaiden laitostumista.
Ulla Klemettinen on neuvotellut Anu Mäki-Latvalan kanssa Kambodzhanmatkan annista seurakunnan lähetystyölle. Mäki-Latvala on jo sopinut
seurakunnan viestinnän kanssa, että hän toimittaa matkansa aikana
seurakunnan facebook-sivuille kuvia, tietoa ja tunnelmia Hanna ja Dennis
London työstä sekä elämästä Kambodzhasta. Lisäksi hän on sitoutunut
ottamaan kuvia seurakunnan lähetystyön käyttöön uusista
nimikkoläheteistä, heidän työstään ja toimialueestaan sekä valmis
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kertomaan kokemuksistaan erilaisissa piireissä ja ryhmissä. Mäki-Latvalan
valmiutta kertoa matkansa annista on suunniteltu hyödynnettäväksi
erityisesti Keskustan alueseurakunnassa sekä nuorten ryhmissä.
Anu Mäki-Latvala on sitoutunut omassa työssään ja elämässään pitämään
lähetystyötä esillä. Hän on itse käynyt lähetyksen esikoulutuksen ja on
mukana musiikillisissa lähetysprojekteissa (mm. Sen tien guljailijat) sekä
rakentaa parhaillaan uutta lähetyskasvatusprojektia huhtikuun loppupuolelle
yhdessä vs. lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäen kanssa.
Anu Mäki-Latvalan matkan kulut ovat 1.150 € (lentoliput). Hän majoittuu
Hanna ja Dennis London vieraana, majoituskuluja ei näin koidu.
Yhteisen seurakuntapalvelun lähetystyön ja kansainvälisen vastuun yksikkö
hallinnoi vuorovaikutusmäärärahoja. Vuorovaikutusrahan tavoitteena on
keskinäisen yhteyden ja kumppanuuden vahvistaminen. Määrärahalla
tuetaan nuoria ja nuoria aikuisia heidän kouluttautuessaan tai
tutustuessaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.
Vuorovaikutusmääräraha mahdollistaa vastavuoroisuuden
yhteistyökirkkojen kesken.
Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun työalasihteeri voi esittää
vuorovaikutusmäärärahoista maksettavaksi tukea tämän kaltaisiin
hankkeisiin. Hän esittää 300 € tuen myöntämistä Mäki-Latvalalle tositteita
vastaan.
Esitys

Anu Mäki-Latvalan Kambodzhan-matkaa tuetaan 300 € summalla. Tuki
myönnetään tositteita vastaan. Mäki-Latvalan matkan antia hyödynnetään
esittelyssä kuvatulla tavalla. Lisäksi Mäki-Latvala tekee matkasta
vapaamuotoisen raportin yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle

Päätös

Johtokunta päätti, että Anu Mäki-Latvalan Kambodzhan-matkaa tuetaan
300 € summalla. Tuki myönnetään tositteita vastaan. Mäki-Latvalan matkan
antia hyödynnetään esittelyssä kuvatulla tavalla. Lisäksi Mäki-Latvala tekee
matkasta vapaamuotoisen raportin yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle.

12 §
Nimikkosopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kautta
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050 340 9889)

Kuokkalan alueneuvosto on kokouksessaan 19.12.2014, § 59, käsitellyt
lähetystyön nimikkosopimuksen solmimista Ulla Klemettisen valmistelun
pohjalta seuraavasti:
”Jyväskylän seurakunnan solmima nimikkosopimus Suomen
Lähetysseuran kanssa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen tukemiseksi
(Hunanin maakunnassa) on päättymässä 31.12.2014. Kuokkalan
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alueseurakunta on pitänyt esillä Kiinan kirkon työtä. Nimikkosopimukseen
on kohdennettu 16 800 € seurakunnan Suomen Lähetysseuralle
osoittamasta talousarvioavustuksesta. Vt. työalasihteeri Ulla Klemettinen
on käynyt neuvotteluja Suomen Lähetysseuran Riitta Sandbergin ja
Kuokkalan alueseurakunnan lähetystyöstä vastaavien työntekijöiden
kanssa (Ulla-Maija Grönholm ja Riku Bucht), siitä millaista lähetystyötä
Kuokkalan alueseurakunta haluaa olla tukemassa Suomen Lähetysseuran
kautta. Yhteisissä neuvotteluissa todettiin, että Kiinan kirkon teologisen
koulutuksen tukemista on haasteellista pitää innostavasti esillä ja päädyttiin
kysymään uutta nimikkokohdetta Suomen Lähetysseuralta. Ulla
Klemettinen on selvittänyt vaihtoehtoja Riitta Sandbergin kanssa. Tässä
alla on lyhyesti kerrottu vaihtoehdot uusiksi nimikkokohteiksi ja / tai
nimikkoläheteiksi Suomen Lähetysseuran kautta:
1. Raimo ja Teija Laine, Senegal
Raimo Laine toimii Läntisen Afrikan ja Ranskan aluepäällikkönä ja Teija
Laine on Läntisen Afrikan kirkollisen työn alueellinen koordinaattori,
kummiyhdys-henkilö ja tiedottaja. Laineet aloittivat työkautensa keväällä
2013. He ovat jo Jyväskylän seurakunnan nimikkolähettejä ja erityisesti
Keltinmäen alueseurakunnan.
2. Jukka ja Laura Kääriäinen, Taiwan
Jukka Kääriäinen on teologian tohtori ja toimii teologian opettajana
Hsinchun teologisessa seminaarissa. Laura Kääriäinen toimii Taiwanin
luterilaisen kirkon maahanmuuttaja- ja vankilatyössä. He aloittivat työn
Taiwanilla vuonna 2011 ja ovat tulossa Suomeen keväällä 2015 ja palaavat
takaisin Taiwanille syksyllä 2015.
3. Upu ja Jan-Erik Leppänen, Hongkong
Jan-Erik Leppänen vastaa Kiinan, Hongkongin ja Taiwanin työstä ja Upu
Leppänen toimii tiedottajana. Aiemmin Leppäset olivat työssä
Kambodzhassa. Heidän työkautensa päättyy 2017.
4. Kaija Grundell, Taiwan
Kaija Grundell on Taiwanilla tällä hetkellä kielikoulussa ja kielikoulun
päätyttyä hänen työnsä suuntautuu Taiwanin luterilaisen kirkon
maahanmuuttajatyöhön. Hän on mennyt Taiwanille tammikuussa 2014 ja
työkausi jatkuu vuoteen 2018.
Edellä esitetyistä vaihtoehdoista on saatu tarkempi selvitys Suomen
Lähetysseuralta ja sen selvityksen pohjalta Riku Bucht kertoo kokouksessa
vaihtoehdoista tarkemmin.
Uuden sopimuksen myötä Jyväskylän seurakunnan solmima
nimikkosopimus Kiinan kirkon teologisen koulutuksen tukemiseksi päättyy
31.12.2014 (16800 €) ja siitä vapautuvista talousarviovaroista voi
kohdentaa 16000 € yhteen edellä esitetyistä vaihtoehdoista.
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Kuokkalan alueen työntekijät ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Jukka ja
Laura Kääriäisen ottamiseksi uusiksi nimikkoläheteiksi.
Esitys

1) Jyväskylän seurakunta lopettaa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen
tukemisen 31.12.2014.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Jukka ja Laura
Kääriäisen työn tukemiseksi Taiwanilla. Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista kohdennetaan 16000 €
Jukka ja Laura Kääriäisen työhön Taiwanilla. Kuokkalan alueseurakunta
pitää esillä Jukka ja Leena Kääriäisen työtä Taiwanilla. Sopimus solmitaan
toistaiseksi.

Päätös

1) Jyväskylän seurakunta lopettaa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen
tukemisen 31.12.2014.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Jukka ja Laura
Kääriäisen työn tukemiseksi Taiwanilla. Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista kohdennetaan 16000 €
Jukka ja Laura Kääriäisen työhön Taiwanilla. Kuokkalan alueseurakunta
pitää esillä Jukka ja Leena Kääriäisen työtä Taiwanilla. Sopimus solmitaan
toistaiseksi.”
Voimassa olevan johtosääntönsä mukaan Yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunta esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lähetyskannatuksen
jakamiseen liittyvät esitykset.

Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle
Kuokkalan alueneuvoston päätöksen ja sen esittelytekstin mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta lopettaa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen
tukemisen 31.12.2014.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Jukka ja Laura
Kääriäisen työn tukemiseksi Taiwanilla. Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista vuosittaisista talousarviovaroista
kohdennetaan 16.000 € Jukka ja Laura Kääriäisen työhön Taiwanilla.
Kuokkalan alueseurakunta pitää esillä Jukka ja Leena Kääriäisen työtä
Taiwanilla. Sopimus solmitaan toistaiseksi.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle
Kuokkalan alueneuvoston päätöksen ja sen esittelytekstin mukaisesti, että
1) Jyväskylän seurakunta lopettaa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen
tukemisen 31.12.2014.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Jukka ja Laura
Kääriäisen työn tukemiseksi Taiwanilla. Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista vuosittaisista talousarviovaroista
kohdennetaan 16.000 € Jukka ja Laura Kääriäisen työhön Taiwanilla.
Kuokkalan alueseurakunta pitää esillä Jukka ja Leena Kääriäisen työtä
Taiwanilla. Sopimus solmitaan toistaiseksi.
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13 §
Ystävyysseurakuntasuhteiden vastuunjako
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050 340 9889)

Ystävyysseurakuntatoiminta on tärkeä osa kirkkomme kansainvälisiä
suhteita, seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta ja merkittävä
kansainvälisen diakonian muoto. Ystävyysseurakuntatoiminnan
tarkoituksena on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten
keskinäistä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja
palveluvastuussa. Toiminnan pohjana on kahden tai useamman
seurakunnan keskenään solmima sopimus. Toiminnassa noudatetaan
Kirkon ulkoasiain neuvoston kokouksessaan 25.5.2000 hyväksymää
yleisohjetta.
Jyväskylän seurakunnalla on seitsemän ystävyysseurakuntaa eri maissa.
Kirkkoneuvosto päätti 11.2.2010, että kokonais- ja taloudellisen vastuun
ystävyysseurakuntatyöstä kantaa yhteisen seurakuntapalvelun lähetyksen
ja kansainvälisen vastuun yksikkö. Lisäksi ko. kokouksessa jaettiin yhteydet
alueseurakuntien vastuulle seuraavasti:
- Palokan ja Tikkakosken alueseurakunnat: yhteydet Volkstedtin
seurakuntaan Saksaan
- Korpilahden alueseurakunta: yhteydet Tudulinnan seurakuntaan Viroon
- Huhtasuon ja Vaajakosken alueseurakunnat: yhteydet Tallinnan
suomalaiseen seurakuntaan
- Keskustan alueseurakunta: yhteydet Debrecenin seurakuntaan Unkariin
- Keltinmäen ja Säynätsalon alueseurakunnat: yhteydet Saratovin
seurakuntaan Venäjälle
- koko seurakunnan ystävyysseurakunnat: Sortavalan seurakunta ja
Eskilstunan seurakunta.
Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen on
käynyt keväällä 2014 neuvottelut jokaisesta ystävyysseurakunnasta niiden
aluekappalaisten kanssa, joiden alueseurakunnan vastuulla ko.
ystävyysseurakunta on, sekä neuvotellut asiasta kirkkoherra Arto Viitalan ja
YSP:n johtaja Jukka Helinin kanssa. Näiden neuvottelujen pohjalta
Kuokkalan, Tikkakosken ja Palokan alueneuvostot ovat päättäneet osaltaan
vastuiden muutoksista:
- Kuokkalan alueneuvosto päätti kokouksessaan 9.9.2014, 9 §, että
Kuokkalan alueseurakunta ottaa Debrecenin seurakunnan Unkarissa
ystävyysseurakunnaksi ja kantaa vastuuta
ystävyysseurakuntasuhteesta yhdessä Keskustan alueseurakunnan
kanssa.
- Tikkakosken alueneuvosto on kokouksessaan 10.6.2014, 40 §, ja
Palokan alueneuvosto kokouksessaan 11.6.2014, 31 §, että
Tikkakosken ja Palokan alueseurakunnat alkavat edistää nykyisen
Volkstedtin seurakunnan sijasta ystävyysseurakuntatoimintaa
Sortavalan seurakunnan kanssa.
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Viime vuonna käydyt neuvottelut alueseurakuntien kanssa sekä niiden
pohjalta alueneuvostoissa tehdyt päätökset edellyttävät kirkkoneuvostolta
uutta päätöstä ystävyysseurakuntasuhteiden vastuunjaosta korvaamaan
11.2.2010 päätetyn vastuunjaon. Kokonais- ja taloudellisen vastuun
ystävyysseurakuntatoiminnasta kantaa edelleen yhteisen
seurakuntapalvelun lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksikkö.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
ystävyysseurakuntasuhteiden hoitaminen jaetaan alueseurakuntien
vastuulle seuraavasti:
- Palokan ja Tikkakosken alueseurakunnat: yhteydet Sortavalan
seurakuntaan Karjalan tasavallassa Venäjällä
- Huhtasuon ja Vaajakosken alueseurakunnat: yhteydet Tallinnan
suomalaiseen seurakuntaan Virossa
- Keskustan ja Kuokkalan alueseurakunnat: yhteydet Debrecenin
seurakuntaan Unkarissa
- Keltinmäen ja Säynätsalon alueseurakunnat: yhteydet Saratovin
seurakuntaan Venäjällä
- Korpilahden alueseurakunta: yhteydet Tudulinnan seurakuntaan
Virossa
- Koko seurakunta: yhteydet Volkstedtin seurakuntaan Saksassa ja
Eskilstunan seurakuntaan Ruotsissa.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle,
että ystävyysseurakuntasuhteiden hoitaminen jaetaan alueseurakuntien
vastuulle seuraavasti:
- Palokan ja Tikkakosken alueseurakunnat: yhteydet Sortavalan
seurakuntaan Karjalan tasavallassa Venäjällä
- Huhtasuon ja Vaajakosken alueseurakunnat: yhteydet Tallinnan
suomalaiseen seurakuntaan Virossa
- Keskustan ja Kuokkalan alueseurakunnat: yhteydet Debrecenin
seurakuntaan Unkarissa
- Keltinmäen ja Säynätsalon alueseurakunnat: yhteydet Saratovin
seurakuntaan Venäjällä
- Korpilahden alueseurakunta: yhteydet Tudulinnan seurakuntaan
Virossa
- Koko seurakunta: yhteydet Volkstedtin seurakuntaan Saksassa ja
Eskilstunan seurakuntaan Ruotsissa.

14 §
Ilmoitusasiat
-
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Kokoseurakunnallisten luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on
Taulumäen kirkossa su 1.2. klo 18.00 alkavan messun yhteydessä.
Messun jälkeen nautitaan kirkkokahvit Rauhanyhdistyksen tiloissa.
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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)
Torstaina 19.3. klo 17–20 järjestetään Kuokkalan kirkossa kaikkien
luottamushenkilöiden ja varajäsenten yhteinen seminaari (kahvitarjoilu
alkaen klo 16.30)
Johtokunnan seuraava kokous pidetään ke 11.2. klo 17.00
Tellervonkatu 5, 2. krs.,
kahvitarjoilu alkaen klo 16.45.

15 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
16 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset
Erkki Puhalainen
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

1-16 §

Pöytäkirjan
tarkistus

Yhteisen seurakuntapalvelun toimisto

30.1.2015
klo 13-15.30

Karoliina Niinistö

Eira Korpinen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

2.-15.2.2015
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

21.1.2015

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Todistaa
Jukka Helin
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