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LÄSNÄ
Varsinaiset jäsenet

(Henkilökohtaiset varajäsenet)
Terhi Pulli (pj.)
Karoliina Vallipuro
Eira Korpinen
Yrjö Damskägg
Erkki Puhalainen
Ilona Vehmas
Jani Tanskanen
Petri Janhunen

VIRAN PUOLESTA

Arto Viitala
Juha Suonperä
Tuomas Palola
Paula Kääriäinen
Tiina Hämäläinen

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUNA
Ulla Klemettinen

lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri

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 9.1.2018.
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 päätösvaltaseksi.
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2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin 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
Kirkkoherranvirastossa Tellervonkatu 5, 1. krs, torstaina 18.1.2018
klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eira Korpinen ja Jani Tanskanen.

4§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

5§
Sanna Korpelan työtä tukevan nimikkosopimuksen lopettaminen
(Säynätsalo)
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050-3409889)

Säynätsalon alueneuvosto on kokouksessaan 12.12.2017 käsitellyt
nimikkosopimuksen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen Sanna
Korpelan työn tukemisen lopettamista seuraavasti:
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66§
Sanna Korpelan työtä tukevan nimikkosopimuksen lopettaminen
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh 050-3409889)
(Esittelijä Osmo Väätäinen, puh. 0500 545 611)
Säynätsalon alueseurakunnan nimikkosopimusasioista pidettiin neuvottelu
23.11.2017. Neuvottelussa mukana olivat aluekappalainen/lähetystyöstä
vastaava Osmo Väätäinen, lähetystyön vastuutyöntekijä Paula Kiviranta ja
työalasihteeri Ulla Klemettinen.
Jyväskylän seurakunta on tukenut Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kautta Sanna Korpelan työtä Kyproksella, missä Sanna työskentelee
ihmiskaupasta vapautuneiden naisten tukena päiväkeskuksessa vuodesta
2015.
Hanna-Mari Vuorinen ilmoitti sähköpostitse 21.11.2017 Ulla Klemettiselle,
että järjestö Vapauta Uhri ry, minkä yhteydessä Sanna Korpela toimii, on
saanut rahankeräysluvan. Evankelisluterilainen Kansanlähetys ei ole enää
vuoden 2018 alusta Sanna Korpelan työn taustajärjestö vaan Vapauta Uhri
ry. Sanna Korpelalta tuli myös asiasta sähköposti 22.11.2017 Ulla
Klemettiselle, missä hän kertoi itse myös saman asian. Sanna kertoi
kirjeessään myös, että hän on työssä Kyproksella toukokuun 2018 loppuun
saakka. Hänen työtään voisi tukea Vapauta Uhrit ry:n kautta.
Vapauta Uhrit ry. ei ole kirkon virallinen lähetysjärjestö. Jyväskylän
seurakunta tukee talousarviovaroin kirkon virallisten lähetysjärjestöjen työtä
ja niiden kautta on myös seurakuntamme talousarviovaroin tuettavat
nimikkolähetit.
Yhteisessä kokouksessa Säynätsalon alueseurakunnan kanssa todettiin,
että Sannan työtä ei voida jatkaa ja toistaiseksi alueseurakunnalle riittäisi
kolme sopimusta, mihin voisi keskittyä.
Esitys

Säynätsalon alueneuvosto esittää yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että Jyväskylän seurakunta
lakkauttaa Sanna Korpelan työtä tukevan nimikkosopimuksen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta ja tilalle ei
solmita uutta sopimusta.

Päätös

Esityksen mukaan

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
9.1.2018
PÖYTÄKIRJA
16.1.2018

1/2018

5 (5)

hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Johtokunta päättää Säynätsalon alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Sanna Korpelan työtä tukevan
nimikkosopimuksen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta
ja tilalle ei solmita uutta sopimusta.

Johtokunta toteaa, että Säynätsalon alueseurakunta sitoutuu pitämään
sopimuksen sisältöä esillä oman alueseurakunnan työssä.

Päätös

Esityksen mukaan.

6§
Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen lakkauttaminen ja uuden solmiminen
(Säynätsalo)
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050-3409889)

Säynätsalon alueneuvosto on kokouksessaan 12.12.2017 käsitellyt Suomen
Lähetysseuran nimikkosopimuksen lakkauttamista ja uuden sopimuksen
solmimista seuraavasti:
67§
Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen
lakkauttaminen ja uuden solmiminen
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh 050-3409889)
(Esittelijä Osmo Väätäinen, puh. 0500 545 611)
Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkosopimus Ihmisoikeudet Nepalissa
hankeen tukemiseksi (sisältänyt CCBNN vaikuttamistyön ja CMC-N
yhteisömielenterveystyön ohjelman) Suomen Lähetysseuran kautta
vuodesta 2014 ja sopimuksen summa 20 000€ on katettu Jyväskylän
seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
Nimikkolähetteinä Nepalissa seurakunta on tukenut Sara ja Prakash
Dhakalien työtä. Heidän tuki on tullut vapaehtoisesta kannatuksesta.
Dhakalien perhe tuli keväällä 2017 Suomeen ja Suomen Lähetysseura
ilmoitti, että he eivät lähde enää lähetystyöhön.
Säynätsalon alueen lähetyksen vastuu työntekijät Osmo Väätäinen ja Paula
Kiviranta pitivät yhteisen neuvottelun Ulla Klemettisen kanssa alueen
lähetystyön asioista 23.11.2017. Työntekijöiden toive on saada uudeksi
nimikkokohteeksi sellainen kohde, että asiaa voisi pitää esillä luontevasti
kasvatuksen puolella.
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Uudeksi nimikkokohteeksi Säynätsalon alueseurakunnalle esitetään
Lubangon orpokotia Angolassa. Lubangon Orpokoti-hankkeen tavoitteena
on mahdollistaa syrjäytymisvaarassa oleville tytöille edellytykset
ammatinvalintaan ja vahvistaa heidän integroitumistaan yhteiskuntaan
itsenäisinä kansalaisina. Hankkeen tarkoituksena on vastata yhteisön
tarpeisiin: riistettyjen ja syrjittyjen tyttöjen tukeminen ja ennaltaehkäistä
heidän syrjäytymistään yhteiskunnasta.
Nimikkolähettinä Angolassa työskentelee Eeva-Liisa Rantasuomela
miehensä Raunon kanssa kolmannella työkaudella. Hän työskentelee
Lähetysseuran kirkollisen työn koordinaattorina ja kummityön
kehittämisessä. Hänen työkenttäänsä kuuluu myös Lubangon orpokoti.
Esitys

Säynätsalon alueneuvosto esittää yhteisen seurakunta
palvelunjohtokunnalle:
1) Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Ihmisoikeudet Nepalissa
– nimikko kohteen sekä Sara ja Prakash Dhakalin
nimikkolähettisopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen
Suomen Lähetysseuran kanssa, missä tuetaan Lubangon
orpokotia Angolassa.
3) Jyväskylän seurakunta solmii nimikkosopimuksen, missä
tuetaan nimikkolähetti Eeva-Liisa Rantasuomelan työtä
Angolassa Suomen Lähetysseuran kautta.
4) Uusin sopimusten tukisumma on Jyväskylän seurakunnan
Suomen Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista.
Lubangon orpokodin nimikkokohteen tukisumma on 10000 €
ja Eeva-Liisa Rantasuomelan nimikkolähettisopimuksen
tukisumma on 10000 €. Tukisumma vapautuu lakkautettavista
Nepal hankkeista.
5) Uudet sopimukset solmitaan toistaiseksi ja sopimusten
sisältöä pidetään esillä Säynätsalon alueseurakunnassa.

Päätös

Esityksen mukaan

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Johtokunta päättää Säynätsalon alueseurakunnan esityksen mukaisesti,
että
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1) Jyväskylän seurakunta lakkauttaa Ihmisoikeudet Nepalissa – nimikko
kohteen sekä Sara ja Prakash Dhakalin nimikkolähettisopimuksen Suomen
Lähetysseuran kanssa.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Suomen
Lähetysseuran kanssa, missä tuetaan Lubangon orpokotia Angolassa.
3) Jyväskylän seurakunta solmii nimikkosopimuksen, missä tuetaan
nimikkolähetti Eeva-Liisa Rantasuomelan työtä Angolassa Suomen
Lähetysseuran kautta.
4) Uusin sopimusten tukisumma on Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista. Lubangon orpokodin
nimikkokohteen tukisumma on 10000 € ja Eeva-Liisa Rantasuomelan
nimikkolähettisopimuksen tukisumma on 10000 €. Tukisumma vapautuu
lakkautettavista Nepal hankkeista.
5) Uudet sopimukset solmitaan toistaiseksi ja sopimusten sisältöä pidetään
esillä Säynätsalon alueseurakunnassa.
Johtokunta toteaa, että Säynätsalon alueseurakunta sitoutuu pitämään
esillä solmittavan sopimuksen sisältöä.

Päätös

Esityksen mukaan

7§
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa solmitun kohdesopimuksen muuttaminen
nimikkolähetti Asta Vuorisen työn tukemiseksi (Huhtasuo)
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050-3409889)
Huhtasuon alueseurakunta on kokouksessaan 29.11.2017 käsitellyt
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa solmitun
kohdesopimuksen muuttamista nimikkolähetti Asta Vuorisen työn
tukemiseksi seuraavasti:
94§
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa solmitun
kohdesopimuksen muuttaminen nimikkolähetti Asta Vuorisen työn
tukemiseksi
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen)
Huhtasuon alueseurakunta on kokouksessaan 7.4.2016 pykälässä 27§
päättänyt seuraavaa:
27§
Huhtasuon alueseurakunnan nimikkosopimusasia
(valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen)
(esittelijä Mauri Tervonen p. 050-5497031)
Esitys:
1) Päätetään Anssi ja Kaarina Savosen sopimus Suomen
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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.
Päätös

Esityksen mukainen.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käsitteli asian kokoukseen
7.9.2016.
Nimikkolähetti Asta Vuorinen on valmistunut lähetyskurssilta ja lähtenyt
työhön Japaniin.
Esitys:

Päätös:

Huhtasuon alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle, että:
1) Lakkautetaan nimikkokohdesopimus Suomen ev.lut.
Kansanlähetyksen kanssa Länsi-Japanin Hat-Koben
seurakuntatyön tukemiseksi
2) Solmitaan nimikkosopimus Asta Vuorisen työn
tukemiseksi Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa ja
sopimus on voimassa toistaiseksi.
3) Nimikkosopimuksen summa on 14 000€, joka katetaan
Jyväskylän seurakunnan osoittamista talousarviovaroista
Suomen ev.lut. Kansanlähetykselle. Summa on
aikaisemmin kohdentunut Hat-Koben seurakuntatyön
tukemiseksi.
4) Huhtasuon alueseurakunta sitoutuu pitämään esillä
solmittavan sopimuksen lähetystyötä.
Päätös nimikkokohdesopimuksesta esityksen mukaan.
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Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalla on johtosäännön mukaan
oikeus päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tässä asiassa päätösvalta on
johtokunnalla.
Esitys

Johtokunta päättää Huhtasuon alueseurakunnan esityksen mukaisesti, että
1) Lakkautetaan nimikkokohdesopimus Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen
kanssa Länsi-Japanin Hat-Koben seurakuntatyön tukemiseksi
2) Solmitaan nimikkosopimus Asta Vuorisen työn tukemiseksi Suomen
ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa ja sopimus on voimassa toistaiseksi.
3) Nimikkosopimuksen summa on 14 000€, joka katetaan Jyväskylän
seurakunnan osoittamista talousarviovaroista Suomen ev.lut.
Kansanlähetykselle. Summa on aikaisemmin kohdentunut Hat-Koben
seurakuntatyön tukemiseksi.
Johtokunta toteaa, että Huhtasuon alueseurakunta sitoutuu pitämään esillä
solmittavan sopimuksen sisältöä.

Päätös

Esityksen mukainen.

8§
Nimikkosopimus Asmaran kuurojenkoulun tukemiseksi Suomen Lähetysseuran kautta
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050-3409889)
Jyväskylän seurakunnalla on nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran
kautta Asmaran kuurojenkoulun tukemiseksi. Sopimus on alkanut vuonna
1990. Koulu sijaitsee Eritreassa.
Eritreassa julistautui itsenäiseksi v. 1993, jossa kyseinen kuurojen koulu
sijaitsee. Eritrean poliittisesta tilanteesta johtuen Suomen Lähetysseura
joutui vetäytymään pois työstä Eritrean alueella. Vuoteen 2007 saakka
Asmaran kuurojen koulun tuki sisältyi Suomen Lähetysseuran Etiopian työn
alle. Vuonna 2007 Asmaran kuurojen koulu on jäänyt pois Suomen
Lähetysseuran budjetista.
Nykyinen malli Jyväskylän seurakunnan, Kuurojen Lähetyksen ja
Lähetysseuran välillä luotiin Kuurojen Lähetyksen ja Lähetysseuran
yhteisillä neuvotteluilla 8.11.2013. Tätä edelsivät neuvottelut Jyväskylän
seurakunnan kanssa. Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle
osoittamista talousarviovaroista 15000€ Suomen Lähetysseura välittää
Kuurojen Lähetykselle ja sitä kautta Asmaran Koululle Eritreaan (Liite 1).
Suomen Lähetysseuralla ei ole oikeutusta valvoa ko. rahan perille menoa.
Esitys:

Johtokunta velvoittaa työalasihteeri Ulla Klemettisen käymään neuvottelut
Kuurojen Lähetyksen kanssa ko. kohteen taloudellisen tuen
pienentämisestä ja lopettamiseen. Tavoitteena on sopimuksen
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pienentäminen 1.1.2019 alkaen 5000€/ vuosi ja sopimus päättyy vuoden
2021 loppuun mennessä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

9§
Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050-3409889)
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan johtosäännön 8 § / 3 mukaan
johtokunta valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kokouksiin.
Jyväskylän seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen ja näin
seurakunnalla on oikeus lähettää Lähetysseuran vuosikokoukseen neljä
edustajaa. Suomen Pipliaseuran jäsenenä olevalla seurakunnalla on
äänioikeus hallituksen jäsenten valinnassa ja oikeus lähettää yksi edustaja.
Suomen Merimieskirkon jäsenenä olevalla seurakunnalla on mahdollisuus
lähettää 1-2 edustajaa.
Muiden lähetysjärjestöjen kokoukset ovat tärkeitä informaatiotilaisuuksia
seurakuntien edustajille. On perusteltua lähettää seurakunnan edustaja
virallisten lähetysjärjestöjen kokouksiin, koska seurakunnallamme on
kaikkien järjestöjen kanssa nimikkosopimuksia.
Seurakunnan edustajien nimeämisessä on otettava huomioon
kokoseurakunnallisuus ja toisaalta alueseurakuntien edustuksellisuus.
Toisaalta jokainen nimetty edustaja on koko seurakunnan edustaja.
Seurakunnan edustajiksi nimetyiltä pyydetään johtokunnalle lyhyt raportti
kokouksesta.
Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun talous- ja toimintasuunnitelmassa
on kustannuksien korvauksiin varauduttu seuraavan periaatteen
mukaisesti: matkakulut korvataan julkisen liikenteen mukaan, majoituskulut
yhdeltä yöltä, ja kokouspäivältä maksetaan päiväraha.
Kesän 2018 juhlien ajankohdat:
19.-20.5. Pipliaseuran vuosijuhla, Jyväskylä
26.-27.5. Medialähetyspäivät, Lohja Vivamo
25.-27.5. ”Rakasta minua nyt” Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Kuopio
15.-17.6. Lähetyksen kesäpäivät, Lähetysyhdistys Kylväjä, Kauniainen
29.6-1.7. ”Kuin hiekanjyväset meren rannalla” evankeliumijuhla, Sley,
Kalajoki
6.-8.7. ”minä olen teidän kanssanne” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
11.-12.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Jyväskylä
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Alueneuvostoja ja Yhteisen seurakuntapalvelun johtokuntaa pyydetään
nimeämään työntekijöitä ja luottamushenkilöitä ehdokkaiksi kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin 20.2.2018 mennessä ja
ilmoittamaan heidät työalasihteerille Ulla Klemettiselle. Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunta nimeää viralliset edustajat kesäjuhlille
7.3.2018 kokouksessaan.
Esitys:

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää yksikön työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä ehdokkaiksi mainittuihin kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin.

Päätös

Asiasta keskusteltiin ja se merkittiin tiedoksi. Johtokunta nimesi ehdokkaat
Kesän 2018 juhlien ajankohdat ja ehdokkaat:
19.-20.5. Pipliaseuran vuosijuhla, Jyväskylä, Jani Tanskanen
26.-27.5. Medialähetyspäivät, Lohja Vivamo, Jani Tanskanen
25.-27.5. ”Rakasta minua nyt” Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura,
Kuopio, Ilona Vehmas
15.-17.6. Lähetyksen kesäpäivät, Lähetysyhdistys Kylväjä, Kauniainen
29.6-1.7. ”Kuin hiekanjyväset meren rannalla” evankeliumijuhla, Sley,
Kalajoki
6.-8.7. ”minä olen teidän kanssanne” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
11.-12.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Jyväskylä, Eira Korpinen

10 §
Kansainvälisen toiminnan linjaus Jyväskylän seurakunnassa
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050-3409889)
Työalasihteeri Ulla Klemettinen valmistelee Jyväskylän seurakunnan
kansainvälisen toiminnan linjausta osana KIRJO III –johtamiskoulutustaan.
Hankkeen yleiskuvaus:
Jyväskylän seurakunnan lähetystyö ja kansanvälinen toiminta tehdään ja
tapahtuu yhdeksässä alueseurakunnassa. Yhteisessä
seurakuntapalvelussa on lähetystyön ja kansainvälisen vastuun yksikkö,
minkä tehtävä on kehittää ja koordinoida koko seurakunnan lähetystyötä ja
kansainvälistä vastuuta. Yhteisen seurakuntapalvelun yksikössä
työskentelee johtavana työntekijänä työalasihteeri sekä hänen alaisinaan
lähetyskasvatussihteeri ja maahanmuuttajatyön diakoni. Lisäksi
kansainvälisessä työssä työskentelee yksi pappi. Alueseurakunnissa on
nimettyinä lähetyspappi ja 20% lähetysvastuuhenkilö.
Jyväskylän maaseurakunnalla ja kaupunkiseurakunnilla oli aikoinaan
lähetystyön strategiat. Seurakuntien yhdistyessä tehtiin yhteinen
seurakunnan strategia, mikä on matkan varrella myös päivitetty.
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Lähetystyöhön ja kansainväliseen vastuuseen ei ole tehty omaa strategiaa.
Kansainvälinen työ käsittää Jyväskylän seurakunnassa lähetystyön,
kansainvälisen diakonian, ystävyysseurakuntatyön, maahanmuuttajatyön ja
vuorovaikutusmäärärahan. Jokaisella osa-alueella on omia pieniä jopa
paperilla olevia linjauksia, mutta monet käytännössä periaatteina olevat
asiat eivät ole kirjattuna mihinkään. Yhteinen määritelty linjaus antaisi ryhtiä
ja näkyvyyttä sekä konkreettisesti myös perehdyttäisi uusia työntekijöitä ko.
työhön – tavoite on tehdä ko. työ näkyvämmäksi.
Kansainvälisestä linjauksesta:
 ko. toiminnan linjaus pohjautuu seurakunnan strategiaan, eikä ole siitä
rippumaton asiakirja.
 nykyisin puhutaan kirkon kansainvälisestä työstä, mihin kuuluvat eri
kansainvälisen työn osa-alueet, Jyväskylässäkin olisi syytä tehdä asiasta
kokonaisuus.
 kansainvälisentyön linjauksen alle tulisivat lähetystyö,
monikulttuurisuustyö, kansainvälinen diakonia (KUA ja yhteisvastuu),
uskontodialogi, ystävyysseurakuntatyö, ekumenia ja Kirkko turvapaikkana.
Osittain esim. lähetystyö, monikulttuurisuustyö ja uskontodialogi ovat
päällekkäisiä ja nivoutuvat toisiinsa.
 tällä hetkellä seurakunnassa on yksittäisiä linjauksia eri aihealueista,
mutta on vaikea hahmottaa kokonaisuutta.
 linjauksen tavoitteena on myös tehdä kansainvälisestä työstä enemmän
koko seurakunnan yhteistä toimintaa ja herättää laajempaa vastuuta.
 linjaus toimisi myös perehdyttämisasiakirjana ko. työhön.
Hankkeen aikataulu:
11.10.2017 Pieni lähetystyön kokous; asian esittely alueen
lähetysvastuuhenkilöille ja heille tehtävä kirjoittaa, mitä on alueseurakunnan
lähetystyö tällä hetkellä (tausta-aineiston kerääminen).
10.11.2017 Iso lähetystyön kokous (mukana alueseurakuntien lähetyspapit ja
lähetysvastuuhenkilöt) Työskentely; mitä on alueseurakuntien lähetystyö ja
kansainvälinen vastuu (lähdetään liikkeelle edellisen kokouksen aineistosta)
ja mitä halutaan sen olevan 5-10 vuoden kuluttua, millä resursseilla ko. työtä
hoidetaan ja keskustelu eri osa-alueista (lähetystyö, ystävyysseurakuntatyö,
maahanmuuttajatyö, kansainvälinen diakonia ja vuorovaikutusmääräraha) ja
niistä periaatteista, mitkä ko. työtä linjaa. Tuki sille, että linjaus tarvittaisiin.
22.11.2017 TOJO:n kokouksessa ko. asian esittely ja myönteinen tuki
hankkeelle.
16.1.2018 Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta asian esittely ja tuki ko.
hankkeelle sekä mahdollisen työryhmän perustaminen, missä
luottamushenkilöt mukana.

Eri osa-alueiden työstäminen:
Tammi-maaliskuu 2018
-Monikulttuurisuus, turvapaikanhakijat ja kirkkoturva.
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- työstäminen yhdessä maahanmuuttajatyön diakonin ja kansainvälisen
työn papin kanssa.
- ystävyysseurakuntatyö – asian työstäminen aluekappalaisten
kokouksessa.
Helmi- maaliskuu 2018
- kansainvälinen diakonia työstäminen diakonian työalasihteerin ja
alueiden KUA:n yhteyshenkilöiden kanssa.
Maalis- toukokuu 2018
- lähetystyön työstäminen mahdollisen YSP:n johtokunnan linjaaman
työryhmän kanssa.
Touko- Elokuu 2018
- asian käsittely YSP:n johtokunnassa.
Lokakuu 2018
Linjauksen hyväksyminen kirkkoneuvosto.

Esitys:

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käy lähetekeskustelua Jyväskylän
seurakunnan kansainvälisen työn linjauksesta ja valitsee luottamushenkilön
tai luottamushenkilöt mukaan työryhmään.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta kävi lähetekeskustelua Jyväskylän
seurakunnan kansainvälisen työn linjauksesta ja valitsi luottamushenkilöiksi
Erkki Puhalaisen ja Ilona Vehmaksen mukaan työryhmään.

11 §
Yhteisvastuukeräyksen 2018 omaan seurakuntaan jäävän osuuden käyttö
(Valmistelu: diakonian työalasihteeri Heini Lekander, puh. 050 521 5416)

Valtakunnallisen kirkon Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2018 teemana on
riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman
katastrofialueilla. Suomessa keräyksellä tuetaan ihmisiä, joille arkipäivän
ruokamenot ovat kohtuuttoman suuret. (www.yhteisvastuu.fi). Keräyksen
kampanja-aika Jyväskylän seurakunnassa on 4.2.-30.4.2018.
Yhteisvastuukeräyksen tuoton jako muuttuu tänä vuonna.
Paikallisseurakuntaan jää 20% keräystuotosta. Viime vuoden tuloksen
pohjalta arvioituna summa tulee olemaan n. 8000 euroa.
Viime vuosina omaan seurakuntaan jäävä osuus on kohdennettu
keräyksen teeman mukaisesti sopivaan kohteeseen oman seurakunnan
toiminnassa tai lahjoitettu yhteistyökumppanille (esim. vuonna 2017
Tukinainen ry:n ryhmätoiminnan mahdollistamiseen).
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Kirkkohallituksessa on meneillään Yhteinen pöytä-hanke, joka on saanut
rahoituksen hallituksen kärkihankkeiden rahoituksesta sosiaali- ja
terveysministeriöltä. Jyväskylässä Keltinmäen kirkolla syksyllä 2017
käynnistynyt yhteisöruokailu on nimetty Jyväskylästä osaksi Yhteinen
pöytä-verkostoa. Kevään 2018 aikana Jyväskylässä on tarkoitus valmistella
yhteisöruokailun käynnistäminen ainakin Huhtasuon alueseurakunnan
alueelle, todennäköisesti Huhtakodille. Keltinmäen mallin pohjalta myös jo
olemassa olevia diakoniaruokailuja voidaan haluttaessa kehittää.
Yhteisöruokailussa tarjotaan hävikkilounasta, jonka vapaaehtoiset tai
yhteistyökumppani kuljettaa lämpöastioissa. Vapaaehtoiset laittavat ruuan
tarjolle. Keltinmäessä ruokailijat maksavat tällä hetkellä 1 euro/aikuinen ja
50 senttiä lapsi, joka käytetään kuljetuskustannuksiin. Yhteisöruokailu
tarjoaa mahdollisuuden tarjota vapaaehtoistehtäviä, mutta myös
esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Ruokailu voi tuoda
seurakunnan toimintaan mukaan myös uusia alueen ihmisiä ja lievittää tai
ennaltaehkäistä yksinäisyyttä.
Yhteisöruokailujen kehittämisessä tulee kustannuksia erityisesti
lämpöastioista. Jos hävikkilounasta ei saada, alueseurakunnissa tulisi olla
mahdollisuus tarjota vapaaehtoisten valmistamaan sosekeittoa tai puuroa,
että ruokailemaan tulevat saavat jotain syötävää sosiaalisen
kokoontumisen lisäksi.
Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että vuoden 2018
Yhteisvastuukeräyksen tuoton omaan seurakuntaan jäävä 20% osuus
käytetään seurakunnassa yhteisöruokailujen kehittämiseen ja toiminnan
vahvistamiseen. Tuotto-osuus tilitetään diakonian lahjoitusvaroihin, joista
kaikki alueseurakunnat voivat hakea toiminta-avustuksia diakonian
työalasihteerin päätöksellä. Avustukset voivat olla kerrallaan 100-800 euroa.

Päätös

Johtokunta päätti esityksen mukaan.

12 §
Ilmoitusasiat
Kevään 2018 johtokunnan kokoukset pidetään seuraavasti
ke 7.2. Kauppakeskus Sepässä, ke 7.3., ti 10.4., ti 8.5. ja ke 30.5.
kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
Johtokunnan ja työntekijöiden yhteinen iltapäivä vuoden 2019 toiminnan ja
talouden suunnitteluun liittyen järjestetään maanantaina 19.3.2018
klo 12-18, paikkana mahdollisesti Kristillinen opisto.
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13 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Jani Tanskanen kysyi: Minkälaisia IT-ohjelmia seurakunnalla on käytössä ja
millaista perehdytystä työntekijät saavat niiden käyttöön? Kysymykseen
vastasivat kokouksessa olleet työntekijät: On pyritty järjestämään aina
koulutusta uuden ohjelman tullessa käyttöön. Seurakunnassa ei seurata
työntekijän osaamista, eikä vaadita ohjelman osaamista.
Tuomas Palola: EU-tietosuoja-asetus joka tulee voimaan toukokuussa
2018 asettaa koko kirkolle ja seurakunnalle todellisia haasteita.
14 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Tiina Hämäläinen
sihteeri

Käsitellyt asiat
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