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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
Petri Grönholm

nuorisotyön työalasihteeri

25 §
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 28.2.2018.
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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26 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin tämän kokouksen työjärjestykseksi siten, että
pöytäkirjaan lisätään kokouksessa jaettu § 34 Nimikkolähettisopimuksen
solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa.

27 §
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 8.3.2018
klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vallipuro Karoliina ja Janhunen Petri.

28 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

29 §
Yhteisen seurakuntapalvelun toimintakertomus
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 7 §:n 4 momentin mukaan,
johtokunnan tulee käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
yhteisen seurakuntapalvelun toimintakertomus.
Toimintakertomuksen laatimisesta ovat työyksiköt saaneet kirkkoherran ja
hallintojohtajan lähettämän ohjeistuksen.
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Liitteenä ovat yhteisen seurakuntapalvelun työalojen toimintakertomukset
(LIITE 1) sekä YSP:n johtajan laatima kooste (LIITE 2).
Esitys
1. Keskustellaan toimintakertomuksista ja niiden pohjalta vuosien 2018 ja
2019 toiminnan painopisteistä.
2. Hyväksytään yhteisen seurakuntapalvelun työalakohtaiset
toimintakertomukset.
3. Hyväksytään edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi kooste yhteisen
seurakuntapalvelun toiminnasta vuodelta 2017.
Päätös

Johtokunta
1. Keskusteli toimintakertomuksista ja niiden pohjalta vuosien 2018 ja
2019 toiminnan painopisteistä.
2. Hyväksyi yhteisen seurakuntapalvelun työalakohtaiset
toimintakertomukset. (LIITE 1)
3. Hyväksyi edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi koosteen yhteisen
seurakuntapalvelun toiminnasta vuodelta 2017. (LIITE 2)
Johtokunta keskusteli toimintasuunnitelman ja toimintakertomusten
nykyisestä mallista ja sen tarkoituksenmukaisuudesta. Johtokunta toivoi
toimintakertomusten selkeyttämistä vastaamaan paremmin strategian
toteutumista tapahtuneen toiminnan kuvaamisen sijasta.

30 §
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.
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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.
Seurakunnan edustajiksi nimetyiltä pyydetään johtokunnalle lyhyt raportti
kokouksesta.
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
Alueneuvostoja ja Yhteisen seurakuntapalvelun johtokuntaa on pyydetty
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 seuraavat henkilöt
seurakunnan edustajiksi kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kokouksiin ja
Merimieskirkon kokoukseen ja antaa Ulla Klemettiselle luvan täydentää
nimeämistä puuttuvien edustajien osalta.
19.-20.5. Pipliaseuran vuosijuhla, Jyväskylä
Jani Tanskanen, luottamushenkilö YSP
varalle Päivi Liimatainen, luottamushenkilö Vaajakoski
26.-27.5. Medialähetyspäivät, Lohja Vivamo
Elina Romar, viranhaltija Palokan alueseurakunta
varalle Jani Tanskanen, luottamushenkilö YSP
25.-27.5. ”Rakasta minua nyt” Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Kuopio
Leena Hirvonen, luottamushenkilö Tikkakoski
Juhani Malinen, luottamushenkilö Vaajakoski
Mikko Tenhunen, luottamushenkilö Kuokkala
Pipsa Wilhelms, luottamushenkilö keskusta
varalla Arja Sahlberg,
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15.-17.6. Lähetyksen kesäpäivät, Lähetysyhdistys Kylväjä, Kauniainen
Pertti Pekkarinen, luottamushenkilö Keltinmäki
29.6-1.7. ”Kuin hiekanjyväset meren rannalla” evankeliumijuhla, Sley,
Kalajoki
Arto Mikkola, luottamushenkilö keskusta
varalla Tuija Sivonen, keskusta
6.-8.7. ”minä olen teidän kanssanne” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
Auli Tiirola, luottamushenkilö Säynätsalo
11.-12.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Jyväskylä
Eira Korpinen, luottamushenkilö YSP
Seppo Hautalahti, viranhaltija, Palokka
varalle Anne-Maria Perttula, luottamushenkilö Keltinmäki
Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

31 §
Sortavalan Evankelis-Luterilaisen seurakunnan kirkon 20-vuotisjuhlatilaisuus
Sortavalan Evankelis-luterilainen seurakunnan kirkko täyttää 7.-8.4.2018 20
vuotta ja on kutsunut ystävyysseurakuntia juhlatilaisuuteen. Muuramen
seurakunnan kirkkoherra Simo Lampela on järjestämässä juhliin noin 10
hengen delegaatiota, johon myös Jyväskylän seurakunta voisi osallistua.
Jyväskylän seurakunnan ystävyysseurakunta alueita ovat Palokan ja
Tikkakosken alueseurakunnat, joten jatkovalmisteluista vastaavat kyseiset
alueseurakunnat. Delegaation matka voidaan kustantaa
ystävyysseurakunnan määrärahoista.
Esitys

Merkitään asia tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi ja todettiin, että Palokan alueneuvosto on valinnut
edustajaksi Teija Laineen ja Kari Oksanen sekä Tikkakosken alueneuvosto
Juha Puolivälin ja Ville von Grossin.

32 §
Nuorisotyön ajankohtaiset kuulumiset
(Petri Grönholm, 040 509 8060)

Kokoukseen kutsuttu Nuorisotyön työalasihteeri Petri Grönholm kertomaan
ajankohtaisia kuulumisia nuorisotyön työalalta.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käy keskustelua Jyväskylän
seurakunnan nuorisotyön ajankohtaisista asioista ja valitsee
luottamushenkilön tai luottamushenkilöt mukaan työryhmään
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Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta kävi keskustelua Jyväskylän
seurakunnan nuorisotyön työalasta ja valitsi luottamushenkilöt Petri
Janhunen ja Jani Tanskanen mukaan työryhmään.
Diakonia työalan työryhmään valittiin luottamushenkilöt Eira Korpinen ja
Yrjö Damskägg.

33 §
Johtokunnan kokoukset syksyllä 2018
(Tuomas Palola, 050 549 7022)

Johtokunnan kokoukset syksyllä 2018 tulisi sopia mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. Luontevinta on sitoa johtokunnan kokousten
aikataulu kirkkoneuvoston kokousten aikatauluun siten, että johtokunnan
kokouksesta on mahdollista lähettää asia johtoryhmän kautta seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen – käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
johtokunnan kokouksen tulee olla vähintään 8 vuorokautta ennen
kirkkoneuvoston kokousta. Toisaalta johtokunnan kokous on mielekkäintä
ajoittaa siten, että kirkkoneuvostosta johtokunnalle tuleva asia ehditään
valmistella ennen esityslistan lähettämistä.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan kokousajoiksi syksyksi 2018
sovitaan seuraavat päivämäärät:
ti 18.9.
ti 9.10.
ti 13.11.
ti 11.12.
sekä yhdessä työyksikön työntekijöiden kanssa pidettävän jouluruokailun
ajankohdaksi to 13.12.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan siten, että päivämäärät ti 9.10. muutetaan ke
10.10. ja ti 11.12. aikaistetaan ma 10.12.

34 §
Nimikkolähettisopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa (esitys jaettu pöydältä
kokouksessa)
(Esittelijä Teija Laine, 040 5609906)
(Valmistelija: Ulla Klemettinen p. 050 3409889)

Palokan alueneuvosto on 28.2. kokouksessaan 6 § päättänyt seuraavaa:
Esitys
Palokan alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle, että:
1. Nimikkolähettisopimus Jarmo ja Marja Karjalaisen työn
tukemiseksi lakkautetaan.
2. Solmitaan nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Satu ja
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Ilkka Koiviston työn tukemiseksi Thaimaassa.
3. Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen
1.1.2018 takautuvasti.
4. Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista kohdennetaan 20 000€ Satu ja Ilkka Koiviston työlle.
Ko. tukisumma vapautuu Karjalaisten sopimuksesta.
5. Palokan alueseurakunta sitoutuu rukoilemaan ja pitämään esillä Satu
ja Ilkka Koiviston työtä.
Päätös
Alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle
nimikkosopimuksen solmimista Suomen lähetysseuran kanssa esityksen
mukaisesti.
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 Palokan alkuseurakunnan mukaisesti, että
1. Nimikkolähettisopimus Jarmo ja Marja Karjalaisen työn
tukemiseksi lakkautetaan.
2. Solmitaan nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Satu ja
Ilkka Koiviston työn tukemiseksi Thaimaassa.
3. Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen
1.1.2018 takautuvasti.
4. Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista kohdennetaan 20 000€ Satu ja Ilkka Koiviston työlle.
Ko. tukisumma vapautuu Karjalaisten sopimuksesta.
Johtokunta toteaa, että Palokan alueseurakunta sitoutuu pitämään esillä
solmittavan sopimuksen sisältöä.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

35 §
Ilmoitusasiat

36 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
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37 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti

Allekirjoitukset
Terhi Pulli
puheenjohtaja

Paula Kääriäinen
sihteeri

Käsitellyt asiat

25-37 §

Pöytäkirjantarkistus

Kirkkoherran virastossa
Tellervonkatu 5

8.3.2018
klo 13-15.30

Vallipuro Karoliina

Janhunen Petri

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

9.-23.3.2018
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

28.2.2018

Todistaa

Tuomas Palola

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset
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