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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

Pentti Vilpunaho

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUNA
Ville Tikkanen

seurakuntapastori, rippikoulutyö

48 §
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 27.4.2018.
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 päätösvaltaiseksi.
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49 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin tämän kokouksen työjärjestykseksi, siten että
lisätään §55 Vesa Laakkosen ja 8 muun valtuutetun aloite sähköisen
osallistujakortin käyttöönotosta seurakunnan järjestämillä retkillä ja leireillä,
§55 käsiteltiin ennen §54.

50 §
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, perjantaina 11.5.2018
klo 13–15.30. Sovittiin, että pöytäkirja on tarkastettavissa jo keskiviikkona
9.5.2018 klo 13-15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Damskägg ja Jani Tanskanen.

51 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

52 §
Lausunto leiritoiminnan ja leirikiinteistöjen kehittämissuunnitelmasta
(Valmistelija; Tuomas Palola, 050 549 7022)

Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 18.4.2018 §88 asiaa
seuraavasti:
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88 § Leiritoiminnan ja leirikiinteistöjen kehittämissuunnitelma
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)
Kirkkovaltuusto päätti 19.12.2017 palauttaa leiritoiminnan ja
leirikiinteistöjen kehittämissuunnitelman §10 uudelleen valmisteluun.
Kirkkoneuvosto päätti 23.1.2018 antaa asian hallintojohtajan
valmisteltavaksi siten että asia viedään 29.5.2018 kirkkovaltuustoon.
Kirkkoneuvostoa informoitiin valmistelusta 21.3.2018 kokouksessa ja
luottamushenkilöille järjestettiin iltakoulu aiheesta 22.3.2018.
Leiritoiminnan ja leirikiinteistöjen kehittämissuunnittelun aikana on
teetetty runsaasti rakennusteknisiä suunnitelmia ja kustannuslaskelmia
eri vaihtoehdoista sekä selvitetty vaihtoehtojen kaavoituksellisia
kysymyksiä. Lisäksi on koottu aineistoa tulevaisuuden leiritoiminnan
toiminnallista tarpeista. Tulevaisuuden leiritoiminnan visio yhden
leirikeskuksen mallista, joka mahdollistaisi kahden yhden aikaisen leirin
pitämisen on ollut suunnittelun pohjana. Jatkovalmistelussa
painopisteenä on ollut olevan tiedon jäsentäminen ja uudelleenarviointi.
Valmistelu on toteutettu virkamiestyönä (hallintojohtaja, kirkkoherra,
kiinteistöpäällikkö, talouspäällikkö). Valmistelusta koostettu
yhteenveto on luettavissa kirkkoneuvoston esityslistan liitteistä osoitteesta:
(http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/documents/608801/33527709/1804180
4+PkKnML_karsittu.pdf/b1f7224c-a8c0-1987-c029-a14cb58336f5 (liite 1)
Selvityksen johtopäätöksenä on todettu, että huomioiden
kokonaisuutena leiritoiminnan visio, leiritoiminnan tarpeet sekä
taloudellis-tekniset seikat kokonaisuutena tarkoituksenmukaisin ratkaisu
selvitetyistä vaihtoehdoista olisi toteuttaa Vesalaan uudisrakennus.
Asian käsittely on tarkoitus edetä siten, että yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalta sekä kiinteistö-ja hautaustoimen
johtokunnalta pyydetään lausunto selvityksestä sekä edellä esittelystä
ratkaisuvaihtoehdosta toukokuun kirkkoneuvoston kokoukseen
mennessä.
Esitys Kirkkoneuvosto,
- merkitsee selvityksen tiedoksi.
- päättää pyytää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalta sekä
kiinteistö-ja hautaustoimen johtokunnalta lausunnon selvityksestä
sekä edellä esittelystä ratkaisuvaihtoehdosta toukokuun
kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä.
Päätös
Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Anu Alenius-Taipalus poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana klo 19.35.
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Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta tutustuu ja käy läpi tehdyn
selvityksen ja esittää kirkkoneuvostolle vs. Yhteisen seurakuntapalvelun
johtajan Tuomas Palolan laatiman lausunnon leiritoiminnan ja
leirikiinteistöjen kehittämissuunnitelmasta sekä edellä esitellystä
ratkaisuvaihtoehdosta (liite 2).

Päätös

Johtokunta kävi keskustelua leiritilojen kehittämissuunnitelmasta ja
esitellystä ratkaisuvaihtoehdosta. Johtokunta päätti esittää edelleen
kirkkoneuvostolle vs. yhteisen seurakuntapalvelun johtajan Tuomas Palolan
laatiman lausunnon ja toteaa lausunnon mukaisesti, että
tarkoituksenmukaisin ratkaisu olisi toteuttaa Vesalaan uudisrakennus.

53 §
Lausunto Yhteisen seurakuntatyön organisaatiosta
(Valmistelija; Tuomas Palola, 050 549 7022)

Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 18.4.2018 §81 asiaa
seuraavasti:
81 § Tilannekatsaus henkilösuunnitelman toimeenpanoon ja lausuntojen
pyytäminen
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)
Kirkkovaltuusto hyväksyi 19.12.2017 Jyväskylän seurakunnalle päivitetyn,
vuoteen 2020 ulottuvan henkilöstösuunnitelman. Suunnitelma on
luonteeltaan periaatepäätös, joka edellyttää siinä mainittujen
toimenpiteiden osalta erilliset päätökset. Kirkkoneuvosto puolestaan
hyväksyi 23.1.2018 suunnitelman henkilöstösuunnitelman toimeenpanosta.
Viimeksi mainittuun sisältyy eräitä kohtia, jotka on määrä tuoda
päätettäväksi tai joiltain osin alustavasti käsiteltäväksi kirkkoneuvoston
huhtikuun 2018 kokoukseen. Valmistelua näistä aiheista on jatkettu, mutta
pääosin valmistelut ovat tuotavissa päätösvaiheeseen vasta toukokuun
kirkkoneuvostoon. Monilta osin on tarpeen kuulla myös asianomaisia
alueneuvostoja ja yhteisen seurakuntapalvelun muutoksia koskevilta
osin sen johtokuntaa.
Seuraavassa tilannekatsaus valmisteluihin:
Kanttorin virkoja koskevat muutokset
Henkilöstösuunnitelman mukaan Keskustan alueseurakuntaan sijoitettu,
eläköitymisen myötä 2018 (1.6.2018) avoimeksi tulevaa virkaa ei täytetä
nykyisessä muodossaan vaan tämän resurssin annetaan yhdelle kanttorille
musiikin työalalla samanlaista koordinointi- ja kehittämisvastuuta
kuin nykyisellä yhteisen seurakuntapalvelun työalasihteerillä. Tällöin
nykyinen musiikin vastuunviranhaltija keskittyisi Taulumäen kirkon kanttorin
tehtäviin, antaen osaksi panostaan myös Keskustan-Huhtasuon YT-alueen
musiikkitoiminnalle. Henkilöstösuunnitelman nojalla tulee lisäksi
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täytettäväksi vuoden 2019 alkuun mennessä kanttorin virka Vaajakosken
alueseurakunnassa. Edellä mainittuun järjestelyyn liittyy myös ns.
C-kanttorin viran sijoittuminen ja työpanoksen kohdistaminen (virassa
vakituinen viranhaltija, joka kuitenkin pitkäaikaisesti osa-aikainen). Tätä
järjestelyä valmistellaan osana yhteisen seurakuntapalvelun organisaation
muutoksia ja ennen toukokuun kirkkoneuvostoa riittänee lausunnon
pyytäminen yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalta
kokonaisjärjestelystä (asian valmistelusta vastaa yhteisen
seurakuntapalvelun vt. johtaja musiikin vastuuviranhaltijaa, C-kanttorin
viran viranhaltijaa ja muita asianosaisia viranhaltijoita kuulleen).
Työalasihteerien virat
Yhteisessä seurakuntapalvelussa tulee täytettäväksi nuorisotyön
työalasihteerin virka ja lapsi- ja perhetyön työalasihteerin virka. Virkojen
nimikkeen mahdollinen muutos ja kelpoisuusehdon määrittely edellyttävät
aisan päättämistä kirkkovaltuustossa. Asiaa valmistellaan yhteisen
seurakuntapalvelun vt. johtajan johdolla osana muuta yhteisen
seurakuntapalvelun organisaation muutosta ja tuodaan toukokuun
kirkkoneuvoston kokoukseen. Johtokunnalta on syytä pyytää lausunto ko.
virkojen nimikkeistä, kelpoisuusehdoista ja pääasiallisista tehtävistä.
Yhteisen seurakuntapalvelun tiimien uudelleen organisointi
Henkilöstösuunnitelmaan on sisällytetty suunnitelma yhteisen
seurakuntapalvelun uudelleen organisoinnista siten, että kokonaisuuden
uusi nimi olisi yhteinen seurakuntatyö ja että tiimit ja siihen liittyen
esimiesjärjestelyt muodostetaan nykyisestä jonkin verran poiketen
(yhteinen kasvatuksen tiimi, messun ja musiikin tiimi, jolla vastuu myös
Taulumäestä sekä kolmantena tiimi, jossa diakonia ja yhteiskunnallinen työ
sekä kansainvälinen työ ja lähetystyö (tiimien nimet tarkentuvat vielä).
Johtosääntömuutoksia edellyttäviltä osin nämä muutokset on määrä viedä
kirkkovaltuustossa päätettäviksi. Asiaa valmistellaan yhteisen
seurakuntapalvelun vt. johtajan johdolla osana muuta yhteisen
seurakuntapalvelun organisaation muutosta ja tuodaan toukokuun
kirkkoneuvoston kokoukseen. Johtokunnalta on syytä pyytää lausunto
asiassa ja johtokunta on jo 10.4.2018 informoitu asian valmistelun
etenemisestä. Myös ko. yksiköiden viranhaltijoita tulee kuulla valmistelun
yhteydessä. Valmistelun tämän hetkistä tilannetta esitellään vt. johtaja
Tuomas Palolan johdolla myös suullisesti kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys
Kirkkoneuvoston merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää pyytää
seuraavat lausunnot edellä esittelyssä tarkemmin mainitulla tavalla
- Huhtasuon, Keskustan, Palokan, Tikkakosken, Kuokkalan ja Vaajakosken
alueneuvostoilta lapsityönohjaajien virkoja koskien 8.5.2018 mennessä
- Palokan, Keskustan, Keltinmäen, Säynätsalon ja Korpilahden
alueneuvostoilta lastenohjaajan vakanssin siirtoa ja avointen tehtävien
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täyttöä koskevassa asiassa 31.5.2018 mennessä
- Kuokkalan alueneuvostolta ½-lastenohjaajan kokoaikaistamisesta
8.5.2018 mennessä
- Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalta tiimien uudelleen organisointia
koskevissa asioissa, mukaan lukien kanttorien virat ja kasvatuksen
työalasihteereiden virat, 8.5.2018 mennessä
Päätös
Puheenjohtaja muutti päätösesityksen seuraavaan muotoon:
Kirkkoneuvoston merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää pyytää
seuraavat lausunnot edellä esittelyssä tarkemmin mainitulla tavalla
- Huhtasuon, Keskustan, Palokan, Tikkakosken ja Vaajakosken
alueneuvostoilta lapsityönohjaajien virkoja koskien 8.5.2018 mennessä,
Kuokkalan osalta tukeudutaan alueneuvoston aiempiin lausuntoihin
- Palokan, Keskustan, Keltinmäen, Säynätsalon ja Korpilahden
alueneuvostoilta lastenohjaajan vakanssin siirtoa ja avointen tehtävien
täyttöä koskevassa asiassa 31.5.2018 mennessä
- Kuokkalan alueneuvostolta ½-lastenohjaajan kokoaikaistamisesta
31.5.2018 mennessä
- Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalta tiimien uudelleen organisointia
koskevissa asioissa, mukaan lukien kanttorien virat ja kasvatuksen
työalasihteereiden virat, 8.5.2018 mennessä.
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käy keskustelua asiasta ja esittää
kirkkoneuvostolle vs. Yhteisen seurakuntapalvelun johtajan Tuomas
Palolan laatiman lausunnon (liite 3).

Päätös

Johtokunta kävi keskustelua Yhteisen seurakuntatyön organisaation
lausuntoesityksestä ja päätti esittää edelleen Kirkkoneuvostolle vs. yhteisen
seurakuntapalvelun johtajan Tuomas Palolan laatiman lausunnon.
Johtokunta merkitsi tiedoksi YST:n suunnitellun organisaatiorakenteen (liite
4).

54 §
Rippikoulutyön ajankohtaiset haasteet
(Ville Tikkanen; 040 560 9934)

Kokoukseen on kutsuttu Rippikoulutyön pappi Ville Tikkanen kertomaan
rippikoulutyön ajankohtaisista haasteista.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käy keskustelua rippikoulutyön
ajankohtaisista haasteista ja merkitsee asian tiedoksi.
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Johtokunta keskusteli rippikoulutyön ajankohtaisista haasteista ja merkitsi
asian tiedoksi.

55 §
Vesa Laakkosen ja 8 muun valtuutetun aloite sähköisen osallistujakortin käyttöönotosta seurakunnan
järjestämillä retkillä ja leireillä
(valmistelu: vt YSP-johtaja Tuomas Palola, 050 549 7022)

Esitys

Johtokunta keskustelee Vesa Laakkosen ja 8 muun valtuutetun aloitteesta
sähköisen osallistujakortin käyttöönotosta seurakunnan järjestämillä retkillä
ja leireillä sekä merkitsee vs. Yhteisen seurakuntapalvelu johtajan Tuomas
Palolan laatiman vastauksen tiedoksi (liite 5).

Päätös

Johtokunta kävi keskustelua aloitteesta ja tutustui sähköisen
osallistujakortin prosessikaavioon (liite 6) ja merkitsi vastauksen tiedoksi.

56 §
Ilmoitusasiat
-

30.5.18 pidettävässä kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelmat ja
talousarviot

57 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

58 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset

Käsitellyt asiat
Pöytäkirjantarkistus

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Terhi Pulli
puheenjohtaja

Paula Kääriäinen
sihteeri

48-58 §
Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

9.5.2018
klo 13-15.30

Yrjö Damskägg

Jani Tanskanen
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nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

14.-28.5.2018
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

27.4.2018

Todistaa

Tuomas Palola
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