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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

Rita Marttinen

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUNA
Ville Tikkanen
Ulla Klemettinen
Kimmo Nieminen
Heini Lekander
Ritva Parkkali
Petri Grönholm
Jukka Hassinen

seurakuntapastori, rippikoulutyö
lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri
oppilaitostyön pappi
diakoniatyön työalasihteeri
lapsi- ja perhetyön työalasihteeri
vs. nuorisotyön työalasihteeri
vastuukanttori, Taulumäen yksikkö

59 §
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 24.5.2018.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
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Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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60 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin tämän kokouksen työjärjestykseksi.

61 §
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 1.6.2018
klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Janhunen ja Ilona Vehmas.

62 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti sekä YSP:n
vastuuhenkilöille §63 ajaksi.

63 §
Yhteisen seurakuntatyön talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019
(Valmistelija; Tuomas Palola, 050 549 7022)
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Yhteisen seurakuntatyön toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat
vuodelle 2019 on kirjattu kirkkoneuvoston pöytäkirjaan 18.4.2018, 87 §.
YST:n on toimintamenoihin käytössään vuonna 2019 yhteensä 1.474.092€.
Tähän summaan eivät sisälly vakinaisen henkilöstön palkat eivätkä
palkkojen sivukulut. Mukana on kuitenkin henkilöstöön liittyvinä menoerinä
mm. matkakorvaukset, puhelinkulut ja neuvottelupäiväkuluja, samoin
kesätyöntekijöiden ja muiden tilapäisen työvoiman palkkakuluja.
Budjettiraamiin sisältyvät myös lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
sekä partiolippukuntien avustukset. Budjettiraamin valmistumisen jälkeen
on havaittu, että yhteisen musiikkityön kautta kulkeneet kesäkanttorien
palkkausrahat ovatkin olleet tuntemattoman ajan raamien ulkopuolella.
Tämän korjaaminen edellyttää niiden tuomista vuoden 2019
budjettiraamiin, joka puolestaan tarkoittaa YST:n raamin nostamista
16 000€:lla summaan 1.490.092. YST:n vuoden 2019 talousarvio on
valmisteltu tämän korjatun summan pohjalle.
Toiminnan suunnittelun painopisteet vuodelle 2019 kirkkoneuvosto
määritteli päätöksessään 21.3.2018 seuraavasti:


Autamme tukea tarvitsevia
 Kiinnitämme erityistä huomiota seurakuntatyön diakoniseen
ulottuvuuteen ja kehitämme niin aineelliseen kuin henkisen ja
hengellisen tuen antamista
 Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme yhteisöllisyyttä
esimerkiksi yhteisöllisiä ruokailuja järjestämällä



Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti
 Vahvistamme sellaista toimintakulttuuria, jossa toteutuu
kumppanuus muiden toimijoiden kanssa ja kohtaamme erilaisia
uusiakin kohderyhmiä
 Kirkon kasvatuksen yhteistä rauha-teemaa korostetaan
varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön yhteistyösuhteissa
 Kirkkopäivillä Jyväskylässä toukokuussa 2019 ollaan laajasti
mukana niin toteuttajina kuin osallistujina ja tällöin luodaan
pysyviä yhteistyösuhteita eri toimijoihin

Lisäksi kirkkoneuvoston päätöksessä mainitaan, että on aihetta myös
huomioida painopisteeksi seurakunnan uusien luottamushenkilöiden
perehtyminen tehtäviinsä ja heidän yhteistyönsä työntekijöiden kanssa.
Erityisenä tapahtumana kaikkien yksiköiden tulee ottaa huomioon 2019
toukokuussa järjestettävä valtakunnallinen tapahtuma Kirkkopäivät
Jyväskylässä.
Yhteisen seurakuntapalvelun työntekijät saivat suunnitteluperusteet
19.3.2018 pidetyssä työntekijöiden ja johtokunnan yhteisessä suunnittelu
iltapäivässä. Yhteisen seurakuntapalvelun johtaja ohjeisti vastuuhenkilöitä
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suunnittelemaan vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman
kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti. Talousarvion ja
toimintasuunnitelman laatimista varten on hyväksytty
tavoiteasettelulomake. Vuotta 2019 koskevan talousarvion ja
toimintasuunnitelman lisäksi lomakkeessa sisällytetään vuosia 2020–2021
koskevat yleisluontoiset tavoitteet.
Johtokunnan tulee hyväksyä yksikön esimiehen laatima kooste koko
yhteisen seurakuntatyön talousarvioista, tiimien nettomenoista kertova
kooste ja yksikön toimintasuunnitelma (LIITEET 1, 2, 3).
Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteiden pohjalta on yhteisellä
työskentelyllä sekä tiimikohtaisella suunnittelulla laadittu kullekin tiimille
oma toimintasuunnitelma ja kustannuspaikoille omat talousarviot (LIITEET
4, 5, 6 ja pöydältä jaettava materiaali), jotka niin ikään esitetään
johtokunnan hyväksyttäviksi.
Koska Yhteisessä seurakuntatyössä on kysymys uudesta organisaatiosta,
johon on yhdistetty kaksi aiempaa erillistä toimintayksikköä ja jonka
kustannuspaikkojen lukumäärää on merkittävästi vähennetty, ei vastaavia
vertailtavia talousarviolukuja aiemmilta vuosilta ole luonnollisestikaan
saatavilla. Talousarviopohjissa esiintyvät vuotta 2018 kuvaavat luvut ovat
Accuna-sovelluksen KiPa-järjestelmästä automaattisesti generoimia, eikä
niiden tausta ole yksiselitteisesti määriteltävissä.
Esitys

Johtokunta
1. hyväksyy kirkkoneuvostolle esitettäväksi koosteen yhteisen
seurakuntatyön toimintasuunnitelmasta, yksikön talousarvion ja
nettomenojen koosteen mukaiset nettomenot kullekin yhteisen
seurakuntatyön tiimille.
2. hyväksyy tiimien toimintasuunnitelmat ja kustannuspaikkojen
talousarviot.

Päätös

1. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta hyväksyi kirkkoneuvostolle
esitettäväksi koosteen yhteisen seurakuntatyön toimintasuunnitelman,
yksikön talousarvion ja nettomenojen koosteen mukaiset nettomenot
kullekin yhteisen seurakuntatyön tiimille.
2. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta hyväksyi Kasvatus tiimin
toimintasuunnitelman ja talousarvion. Niin ikään johtokunta hyväksyi
muidenkin vastuualueiden talousarviot.
3. Messun ja musiikin sekä Missio ja palvelun tiimien toimintasuunnitelmat
hyväksytään johtokunnan kokouksessa 18.9.2018.
4. Johtokunta päättää varata Yst:n projektirahasta päivärippikoululaisten
ruokailuun (170 rippikoululaista+ isoset) 10 000€ ja rippikoulujen yövahtien
palkkiokuluihin 5000€ vuodelle 2019.
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64 §
Ilmoitusasiat
Syksyn 2018 johtokunnan kokouspäivät on päätetty 7.3.2018 pidetyssä
kokouksessa seuraavasti:
 ti 18.9.18 (½-vuotisarvionti), ke 10.10.18, ti 13.11.18 ja ma
10.12.18. Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
65 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

66 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Paula Kääriäinen
sihteeri

Käsitellyt asiat

59-66 §

Pöytäkirjantarkistus

Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

1.6.2018
klo 13-15.30

Petri Janhunen

Ilona Vehmas

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

4.-18.6.2018
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

24.5.2018

Todistaa

Tuomas Palola

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset
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