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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

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUNA
Ritva Parkkali

lapsi- ja perhetyön työalasihteeri

15 §
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 31.1.2018.
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 päätösvaltaiseksi.
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16 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin tämän kokouksen työjärjestykseksi.

17 §
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 9.2.2018
klo 13–15.30. Pöytäkirjan voi tulla tarkastamaan jo perjantai aamupäivällä

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Damskägg ja Erkki Puhalainen.

18 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

19 § Rippikoulutyön vuosisuunnitelma 2018
(Valmistelija Tikkanen Ville, 040 560 9934)

(Tilanne 30.1.2018)
Jyväskylän seurakunnassa käy rippikoulun vuonna 2018 n. 1085 nuorta.
Lisäksi kristillisten järjestöjen järjestämiin rippikouluihin tai muiden
seurakuntien kuin Jyväskylän seurakunnan järjestämiin rippikouluihin on
ilmoittanut osallistuvansa 83 nuorta. Seurakunnan jäsenten määrä on
rippikouluikäluokassa n. 1150, koko ikäluokka on puolestaan n. 1480.
Rippikouluun on ilmoittautunut yhdeksän kirkkoon kuulumatonta nuorta,
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lisäksi 22 rippikoululaista tulee muualta kuin Jyväskylästä. Tässä vaiheessa
rippikoulun on perunut 11 nuorta.
Rippikouluryhmiä vuonna 2018 on 46. Kaikki suunnitellut ryhmät toteutuvat.
Leirimuotoisia rippikouluja on 40, joista teemarippikouluja yhdeksän
(liikunta, musiikki, jalkapallo, laskettelu/hiihto x 2, taide, Lappi Viro x 2) sekä
yksi kehitysvammaisten pienryhmärippikoulu. Päivärippikouluja järjestetään
kuusi, joista yksi on erityisnuorille suunnattu selkokielinen rippikoulu.
Rippikoulut toteutetaan alueseurakuntapainotteisesti eli ryhmien
rippikoululaiset, työntekijät ja isoset tulevat pääsääntöisesti samasta
alueseurakunnasta, vaikkakin yhä enemmän rippikouluryhmän nuoret
tulevat ympäri kaupunkia. Teemaryhmät toteutetaan alueseurakuntien ja
Yhteisen seurakuntapalvelun yhteistyönä.
Rippikoululeireistä 25 ryhmää pidetään oman seurakunnan leirikeskuksissa
eli Vesalassa, Koivuniemessä ja Mutasessa. Haapaniemen
hiippakuntakartanossa Kuortaneella on kahdeksan ryhmää, jotka ovat ns.
kaksoisryhmiä eli niissä on 28-35 rippikoululaista. Kaksoisryhmissä opetus
tapahtuu kahdessa ryhmässä. Lisäksi kaksi leiriä pidetään Nuorisokeskus
Marttisissa Virroilla ja yksi Kiponniemessä Vesangassa. Teemaryhmistä
lasketteluriparit pidetään Nuorisokeskus Oivangissa Kuusamossa ja
Rytilahden Majalla Sotkamossa sekä jalkapalloripari Nuorisokeskus
Piispalassa Kannonkoskella. Kesällä pidetään kaksi leiriä Virossa Vaskna
Turismitalussa Haanjassa ja yksi leiri Vuontispirtillä Enontekiöllä.
Päivärippikoulut pidetään keskustan alueseurakunnan nuorten tilalla,
Sepän Kipinässä, Kortepohjan seurakuntakeskuksella sekä Palokan,
Tikkakosken ja Vaajakosken kirkoilla.
Muualla kuin omassa seurakunnassa rippikoulun käyville ja heidän
vanhemmilleen pidetään 3.4.2018 tilaisuus Palokan kirkolla, jossa
kerrotaan omasta seurakunnasta ja rippikoulun merkityksestä sekä
lahjoitetaan Raamatut rippikoululaisille.
Rippikouluissa käytetään oppikirjana Raamattua, jonka seurakunta
lahjoittaa jokaiselle rippikoululaiselle. Lisäksi on käytössä virsikirja,
katekismus, nuoren seurakunnan veisukirja sekä alueseurakunnasta
riippuen mahdollisesti muita rippikoulun oppikirjoja.
Osallistuminen seurakunnan toimintaan tapahtuu alueseurakunnissa talven
ja kevään 2018 aikana. Jaksoon kuuluu osallistuminen yhdeksään
seurakunnan tilaisuuteen, joista osa käydään yhdessä ripariryhmän
kanssa.
Vuonna 2017 kirkossa hyväksyttiin ja julkaistiin Suuri ihme –
rippikoulusuunnitelma 2017. Se korostaa mm. yhteisöllisyyttä ja
nuorilähtöisyyttä. Siirtymäaikaa on 1.10.2018 asti. Jyväskylässä rippikoulun
työntekijöille on annettu koulutusta. Edessä on rippikoulun
paikallissuunnitelman päivittäminen uuden suunnitelman mukaisesti.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
31.1.2018
PÖYTÄKIRJA
7.2.2018

2/2018

5 (7)

Liitteenä on rippikoulukartta, josta näkyvät kaikki Jyväskylän seurakunnan
rippikoulut 2018, ohjaajatiimit, opetuspaikat, rippikoulujen alkamis- ja
päättymisajankohdat, konfirmaatioiden ajankohdat ja paikat. Toisena
liitteenä on jokaisen ryhmän rippikoululaisten määrän tämänhetkinen
tilanne. Haasteelliseksi huomattiin odotettua suurempi ilmoittautumisten
määrä. Tämän johdosta olemme joutuneet ylittämään rippikoulun
ohjesäännön suositusmäärän 25 rippikoululaista yhdeksässä ryhmässä.
Emme parhaalla tahdollakaan saa sijoitettua nuoria muulla tavoin heidän
toivomiinsa ryhmiin.
Ryhmä 112 Keskustan alueseurakunnan leiri, 26 rippikoululaista.
Ryhmä 113 Keskustan alueseurakunnan leiri, 26 rippikoululaista.
Ryhmä 212 Huhtasuon alueseurakunnan leiri, 27 rippikoululaista.
Ryhmä 312 Keltinmäen alueseurakunnan leiri, 26 rippikoululaista.
Ryhmä 412 Kuokkalan alueseurakunnan leiri, 26 rippikoululaista.
Ryhmä 413 Kuokkalan alueseurakunnan leiri, 26 rippikoululaista.
Ryhmä 911 Vaajakosken alueseurakunnan leiri, 26 rippikoululaista.
Ryhmä 914 Vaajakosken alueseurakunnan leiri, 26 rippikoululaista.
Ryhmä 9945 laskettelu-/hiihtoripari (Ruka), 27 rippikoululaista.

Liite 1 Rippikoulukartta 2018
Liite 2 Rippikoululaisten ryhmäkohtaiset määrät (tilanne 29.1.2018)
Suuri ihme - Rippikoulu suunnitelma 2017:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/400865F07982E0ECC2257D5100209E1D/
$FILE/SUURI_IHME_julkaisu_suomi_verkko_bookmarks.pdf
Esitys

Johtokunta käy asiasta keskustelua ja hyväksyy rippikoulutyön
vuosisuunnitelman 2018 neuvostolle esitettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.

20 §
Etiopialaisten vieraiden kutsuminen Jyväskylän seurakunnan vieraaksi
(valmistelu Ulla Klemettinen, 050 340 9889)
Vuorovaikutusmäärärahaan on vuodelle 2018 sisällytetty etiopialaisten
vieraiden kutsuminen Jyväskylään. Seurakuntamatka Etiopiaan toteutetaan
helmi-maaliskuussa 2018. Matkalaiset esittävät Mekane Yesus kirkon
edustajille kutsun Jyväskylään toukokuussa 2018.
Esitys

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
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Esitys merkittiin tiedoksi.

21 §
Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset kuulumiset
(Ritva Parkkali, 050 549 7013)

Kokoukseen kutsuttu Lapsi- ja perhetyön työalasihteeri Ritva Parkkali
kertoon ajankohtaisia kuulumisia lapsi- ja perhetyön työalalta.
Esitys:

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käy keskustelua Jyväskylän
seurakunnan lapsi- ja perhetyön työalan ajankohtaisista asioista ja valitsee
luottamushenkilön tai luottamushenkilöt mukaan työryhmään.

Päätös

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta kävi keskustelua Jyväskylän
seurakunnan lapsi-ja perhetyön työalasta ja valitsi luottamushenkilöiksi
Karoliina Vallipuro mukaan työryhmään.

22 §
Ilmoitusasiat

23 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
-

Seuraavassa kokouksessa käsitellään vuoden 2017
toimintakertomukset.
Petri Grönholm tulee kokoukseen kertomaan nuorisotyön
ajankohtaisista asioista.
Johtokunnan ja työntekijöiden yhteinen iltapäivä vuoden 2019
toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyen järjestetään maanantaina
19.3.2018 klo 12-18, paikkana mahdollisesti Kristillinen opisto.

24 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

15-24 §

Paula Kääriäinen
sihteeri
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Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

9.2.2018
klo 9-15.30

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

12.-26.2.2018
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

31.1.2018

Todistaa

Tuomas Palola

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset
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