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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 18.04.2018 klo 16.00 kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen

PAIKKA

Aseman Pysäkki, Asema aukio Hannikaisenk. 27-29, Jyväskylä

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Wilhelms Pipsa
Räty Eero (poistui § 22)
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti (poistui § 18)
Korhonen Marketta
Lampinen Erkki (poistui § 22
Lappalainen Juha
Vehmas Ilona

Henk.koht. varajäsen:
(Ylimaunu Veera)
(Tolonen Marko)
(Pasanen Vili)
(Mikkola Arto)
(Koskinen Sari)
(Mäenpää Arja-Liisa)
(Vehniäinen Lauri)
(Meuronen Meija)

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri

Heidi Watia

seurakuntapastori

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko

kirkkoherra
KN:n edustaja

Kokoukseen kutsuttuina Alueseurakunnan työntekijät (18 §). Läsnä: Risto Valtasaari, Piia
Laasonen, Hanna Koli, Hanna-Mari Launonen, Lea Pietiläinen, Elina Lintulahti, Kirsi-Marja
Piippanen, Johanna Kontinen, Anne Kettunen, Heidi Watia.
Alkuhartaus

Seppo Wuolio ps 23, virsi 963.

Kokouksen avaus

Kokous alkoi klo 16.10.

14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Alueseurakunnan johtosäännön 4 §:n 2 mom. mukaan kutsu
alueneuvoston jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi
päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista.
Alueneuvosto päätti 3.6.2015 kokouksessaan, että alueneuvoston
esityslistat lähetetään jatkossa jäsenille ja varajäsenille vain sähköisinä.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköisenä 12.4.2018.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kaikki varsinaiset jäsenet ovat läsnä. Kokouksen sihteerinä toimii Heidi
Watia. Kokouksessa olivat kutsuttuina myös Keskustan
alueseurakunnan työntekijöitä.

15 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen. Pykäläksi 23 merkittiin
virkajärjestelyt. Seuraavat pykälät numero eteenpäin.

16 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Alueseurakunnan johtosäännön 7 §:n 2 mom. mukaan ”pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, alueneuvosto kokouksessaan.” Vakiintuneena käytäntönä on
ollut ensin mainittu vaihtoehto.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Lappalainen ja Pirjo-Liisa Junttila.

17 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Kaikilla keskustan alueseurakunnan läsnä olevilla työntekijöillä on puheja läsnäolo-oikeus § 18 aikana. Sihteerinä Heidi Watialla puhe- ja
läsnäolo-oikeus koko kokouksen ajan.

18 §
Toiminnan suuntaviivat Keskustan alueseurakunnassa vuosille 2019-2021
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

Jyväskylän seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 20192021 laaditaan loppukeväästä 2018. Näistä vuosi 2019 suunnitellaan
tarkemmin, jälkimmäisten vuosien osalta nostetaan joitain näköpiirissä
olevia suunnitelmia ja tapahtumia. Suunnittelua varten alueneuvosto ja
työyhteisö (tiimien edustajat) keskustelevat ajankohtaisista eri
työmuotojen toimintaan liittyvistä asioista sekä toiminnan painopisteistä,
toimintaympäristön muutoksista ja haasteista lähivuosien aikana.
Käytävän keskustelun ja alueseurakunnalle lähiaikoina annettavien
laadintaohjeiden sekä talousraamin pohjalta työalatiimeissä
valmistellaan huhti-toukokuun aikana toiminta- ja taloussuunnitelmat,
jotka tuodaan alueneuvoston käsiteltäviksi 6.6.2018.
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Toimintasuunnitelman laatimisessa käytetään taustamateriaalina
vuoden 2018 toimintasuunnitelmia ja toimintakertomusta vuodelta 2017
sekä seurakunnan vuoteen 2025 ulottuvaa strategiaa Rohkeasti
hengellinen, reilusti välittävä. Keskustan alueseurakunnassa
suunnitelmia ohjaavat toimintaympäristön ominaispiirteet ja siitä
nousevat tarpeet sekä koko seurakunnan tasolla kirkkoneuvoston
painopisteet, jotka kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.3.2018 (66
§). Jo aiemmin talvella niitä hahmoteltiin luottamushenkilöiden ja
johtavien viranhaltijoiden kesken pidetyssä suunnitteluseminaarissa
(15.2.) sekä esimiesten iltapäivässä (13.3.). Niissä käytyjen
keskustelujen jälkeen vuoden 2019 erityisiksi painopisteiksi nostettiin
kirkkoneuvostossa strategian suuntaviivoista kaksi:
1. Autamme tukea tarvitsevia
 Kiinnitämme erityistä huomiota seurakuntayön diakoniseen
ulottuvuuteen ja kehitämme niin aineelliseen kuin henkisen ja
hengellisen tuen antamista
 Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme yhteisöllisyyttä
esimerkiksi yhteisöllisiä ruokailuja järjestämällä
2. 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 on painopisteeksi aihetta ottaa seurakunnan uusien
luottamushenkilöiden perehtyminen tehtäviinsä ja heidän
yhteistyönsä työntekijöiden kanssa.
Aiempaan tapaan on alueseurakunnalla vapaus määritellä omia
tavoitteita strategian nojalla ja oman vastuualueen tilanne mielessä
pitäen. Alueneuvosto voi koko seurakunnan yhteisten painopisteiden
lisäksi evästää yksittäisiä työaloja yksikön yhteisillä painopisteillä /
tavoitteilla. Tässä kokouksessa painopistekeskustelua on tarkoitus
käydä siten, että työalatiimien edustajat käyttävät lyhyen puheenvuoron
(max 5 min.) oman työalansa ajankohtaisista kysymyksistä.








Jumalanpalveluselämä ja muut seurakuntatilaisuudet (= yleinen
seurakuntatyö)
Musiikki
Varhaiskasvatus
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, rippikoulutyö
Diakonia
LähetystyöAikuistyö / nuoret aikuiset
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Puheenvuorojen pohjalta käydään keskustelu, jonka johtopäätöksiä
hyväksi käyttäen työyhteisö valmistelee tiimeissä työalakohtaiset
toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2021. Ne käsitellään alueneuvoston
kokouksessa 6.6.2018.
Esitys

Alueneuvosto

1) keskustelee työalatiimien puheenvuorojen ja kirkkoneuvostossa
hyväksyttyjen suuntaviivojen pohjalta toiminnan painopisteistä
vuosina 2019-2021.

2) nostaa alueseurakunnan toimintaympäristöstä nousevia yhteisiä
asioita huomioon otettavaksi toimintasuunnitelmia laadittaessa.
Päätös

Merkittiin tiedoksi keskustelu toiminnan painopisteistä vuosina 20192021. Todettiin, että kirkkoneuvoston asettamat erityiset
painopistealueet tulee näkyä selvästi toiminnan suunnittelussa
vuosina 2019-2021.

19 §
Keskustan alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan viran (vakanssi nro 100) vaali (Liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan 21.2.2018 (37 §) haettavaksi Keskustan
alueseurakuntaan sijoitetun nuorisotyönohjaajan viran (vakanssi nro 100) 21.3.2018
klo 15.30 mennessä siten, että virka täytetään 1.6.2018 lukien. Täytettävässä virassa
painottuu erityisnuorisotyö ja diakoninen lähestymistapa nuorisotyöhön, vaikka
perustaltaan viran tehtävänkuva ja toimintaympäristö on samanlainen kuin yleensäkin
rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä.
Viran sisällöstä ja erityisistä vaatimuksista kirkkoneuvosto päätti Keskustan
alueneuvoston esityksen mukaisesti seuraavasti:
-

Yhteistyö yläkoulujen ja lukioiden sekä muiden Jyväskylässä nuorten kanssa
työtä tekevien tahojen kanssa

-

Yhteistyö seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa

-

Jumalanpalvelusdiakonin tehtävät, nuorten messut

-

Osallistuminen rippikoulutyön jälkeiseen nuorisotyöhön ja isostoimintaan

-

Rippikoulutyö

-

Leiri- ja retkitoiminta

Kelpoisuusehtona virkaan on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma
nro 124) 2 §:n mukainen tutkinto eli: sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan
ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen
aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman
nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.
Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen
tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu
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rikosrekisteriote. Hänen esimiehenään toimii aluekappalainen, virkapaikkana on
Yliopistonkatu 26 nuorisotyön toimitila.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen, jolloin järjestelmän mukainen
peruspalkka on 2.297,26 €/kk. Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon
virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta
työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa mahdollisesti 1.6.2018
aloitettava moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakuajan päättymiseen 21.3.2018 klo 15.30 mennessä virkaan tuli 10 hakemusta.
4.4.2018 pidettyyn haastatteluun kutsuttiin hakijoista neljä: Hanna-Maire Leppänen,
Maria Hurme, Toni Launonen sekä Marjo Ronkainen.
Yhteenveto hakijoista ja haastattelutyöryhmän (Seppo Wuolio, pj., Petri Grönholm
siht., Pipsa Wilhelms, alueneuvoston pj sekä Mauri Sompa, kirkkoneuvoston jäsen)
lausunto liitteenä. Toinen alueneuvoston nimeämä jäsen Ilona Vehmas ja tämän
varahenkilöksi nimetty Juha Lappalainen eivät voineet esteen vuoksi osallistua
haastatteluihin. (Liitteenä oleva lausunto sekä kokouksessa nähtävillä oleva
yhteenveto hakijoista sisältävät JulkL 6:24 § kohdan 29 ja 32 mukaista tietoa ja
ovat näiltä osin salassa pidettäviä.)
Esityksessään haastatteluryhmä on painottanut erityisesti tehtävän asettamia
vaatimuksia ja arvioinut haastateltavan henkilön sopivuutta
erityisnuorisotyöpainotteisen nuorisotyönohjaajan virkaan Keskustan
alueseurakunnassa ja sen eri tehtäväalueisiin. Haastattelussa on arvioitu hakijan
taitoja, soveltuvuutta ja motivaatiota tehtävien hoitoon. Haastattelussa on selvitetty
myös hakijan kykyä ammatillisesti arvioida tulevaa työtehtäväänsä.
Kun arvioidaan kokonaisuutena edellä esitetyt haastatteluissa ilmenneet näkökohdat
sekä hakijoiden opinnot ja työkokemus ja kun hakijan taitoa ja kykyä verrataan
asetettuihin tehtävän vaatimuksiin haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti
alueneuvostolle, että nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Marjo Ronkainen.
Esitys

Keskustan alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan
Marjo Ronkainen.
Päätös on ehdollinen niin kauan, kunnes virkaan valittu on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Keskustan alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin
yksimielisesti (vakanssi 100) Marjo Ronkainen. Päätöksen vahvistaa
kirkkoherra Arto Viitala.
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20 §
Keskustan alueseurakunnan diakonian viran (vakanssi 83) vaali (Liite 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisesti ollaan täyttämässä
avoinna olevat kaksi Keskustan alueseurakunnan diakonian virkaa. Kirkkoneuvosto
pyysi 23.1.2018 (14 §) Keskustan alueneuvostolta lausunnon täytettäväksi tulevien
virkojen sisällöstä ja erityisistä vaatimuksista sekä pyysi alueneuvostoa nimeämään
1-2 alueneuvoston edustajaa haastattelutyöryhmään.
Kokouksessaan 21.2.2018 (38 §) kirkkoneuvosto julisti haettavaksi Keskustan
alueseurakuntaan kaksi diakonian virkaa 21.3.2018 klo 15.30 mennessä siten, että
virat täytetään 1.6.2018 lukien. Tässä pykälässä käsiteltävänä on virka, jonka
painopisteeksi alueneuvosto kirkkoneuvostolle antamassaan lausunnossa
(Alueneuvosto 7.2.2018/§ 7) esitti vanhustyön sekä yhteistyön päiväkeskusten,
palvelutalojen ja muiden vanhuspalvelujen tarjoajien kanssa.
Yllä mainitun painopisteen lisäksi sen muusta sisällöstä ja erityisistä vaatimuksista
kirkkoneuvosto päätti Keskustan alueneuvoston esityksen mukaisesti siten, että viran
tehtäväkuvaan sisältyy, niin kuin kaikille perusdiakoniatyössä toimiville:
-

-

seurakuntalaisten ja muiden diakonisen avun tarpeessa olevien hengellinen,
henkinen ja aineellinen auttaminen erilaisissa kohtaamisissa (vastaanottotyö,
kotikäynnit, some/internet)
leirit ja retket
verkostoituminen sosiaali- ja terveyspalvelun toimijoiden kanssa
diakoninen perhetyö
jumalanpalvelusdiakonin tehtävät
rippikoulutyöhön osallistuminen

Kelpoisuusehtona virkaan on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma
nro 124) 1 §:n mukainen tutkinto eli: sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Kirkkohallituksen tai
piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan
siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun kirkkohallituksen päätöksen 8 §:n 4
momentissa sanotaan. Virkaan valitun on oltava konfirmoitu evankelisluterilaisen
kirkon jäsen. Hänen esimiehenään toimii aluekappalainen, virkapaikkana on
seurakunnan toimitila Aseman Pysäkki. Viranhaltijan valinnan suorittaa
alueneuvoston johtosäännön mukaisesti Keskustan alueneuvosto.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen, jolloin järjestelmän mukainen
peruspalkka on 2.297,26 €/kk. Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon
virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta
työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa mahdollisesti 1.6.2018
aloitettava moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakuajan päättymiseen 21.3.2018 klo 15.30 mennessä virkaan tuli 15 hakemusta.
Tämän jälkeen 11.4.2018 pidettyyn haastatteluun kutsuttiin hakijoista neljä: Outi
Reuter, Noora Siilasto, Susanna Halinen sekä Kaisa Toivanen.
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Yhteenveto hakijoista ja haastattelutyöryhmän (Seppo Wuolio, pj., Heini Lekander
siht., sekä alueneuvoston nimeämät jäsenet Pirjo-Liisa Junttila ja Meija Meuronen)
lausunto liitteenä. Kirkkoneuvoston nimeämä jäsen Mikko Jegoroff ei voinut esteen
vuoksi osallistua haastatteluihin. (Liitteenä oleva lausunto sekä kokouksessa
nähtävillä oleva yhteenveto hakijoista sisältävät JulkL 6:24 § kohdan 29 ja 32
mukaista tietoa ja ovat näiltä osin salassa pidettäviä.)
Esityksessään haastatteluryhmä on painottanut erityisesti tehtävän asettamia
vaatimuksia ja arvioinut haastateltavan henkilön sopivuutta vanhustyöpainotteiseen
diakonian virkaan Keskustan alueseurakunnassa ja sen eri tehtäväalueisiin.
Haastattelussa on arvioitu hakijan taitoja, soveltuvuutta ja motivaatiota tehtävien
hoitoon. Haastattelussa on selvitetty myös hakijan kykyä ammatillisesti arvioida
tulevaa työtehtäväänsä. Kun arvioidaan kokonaisuutena edellä esitetyt
haastatteluissa ilmenneet näkökohdat sekä hakijoiden opinnot ja työkokemus ja kun
hakijan taitoa ja kykyä verrataan asetettuihin tehtävän vaatimuksiin
haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti alueneuvostolle, että virkaan valitaan
Kaisa Toivanen.
Esitys

Keskustan alueseurakunnan diakonian virkaan (vakanssi 83,
painopisteenä vanhustyö) valitaan Kaisa Toivanen.
Päätös on ehdollinen niin kauan, kunnes virkaan valittu on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Keskustan alueseurakunnan diakonian virkaan valittiin (vakanssi 83)
yksimielisesti Kaisa Toivanen. Päätöksen vahvistaa kirkkoherra Arto
Viitala.

21 §
Keskustan alueseurakunnan diakonian viran (vakanssi 62) vaali (Liite 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisesti ollaan täyttämässä
avoinna olevat kaksi Keskustan alueseurakunnan diakonian virkaa. Kirkkoneuvosto
pyysi 23.1.2018 (14 §) Keskustan alueneuvostolta lausunnon täytettäväksi tulevien
virkojen sisällöstä ja erityisistä vaatimuksista sekä pyysi alueneuvostoa nimeämään
1-2 alueneuvoston edustajaa haastattelutyöryhmään.
Kokouksessaan 21.2.2018 (38 §) kirkkoneuvosto julisti haettavaksi Keskustan
alueseurakuntaan kaksi diakonian virkaa 21.3.2018 klo 15.30 mennessä siten, että
virat täytetään 1.6.2018 lukien. Tässä pykälässä käsiteltävänä on virka, johon on
sisällytetty lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuu 20% osuudella.
Yllä mainitun painopisteen lisäksi sen muusta sisällöstä ja erityisistä vaatimuksista
kirkkoneuvosto päätti Keskustan alueneuvoston esityksen mukaisesti siten, että viran
tehtäväkuvaan sisältyy, niin kuin kaikille perusdiakoniatyössä toimiville:
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seurakuntalaisten ja muiden diakonisen avun tarpeessa olevien hengellinen,
henkinen ja aineellinen auttaminen erilaisissa kohtaamisissa (vastaanottotyö,
kotikäynnit, some/internet)
leirit ja retket
verkostoituminen sosiaali- ja terveyspalvelun toimijoiden kanssa
diakoninen perhetyö
jumalanpalvelusdiakonin tehtävät
rippikoulutyöhön osallistuminen

Kelpoisuusehtona virkaan on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma
nro 124) 1 §:n mukainen tutkinto eli: sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Kirkkohallituksen tai
piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan
siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun kirkkohallituksen päätöksen 8 §:n 4
momentissa sanotaan. Virkaan valitun on oltava konfirmoitu evankelisluterilaisen
kirkon jäsen. Hänen esimiehenään toimii aluekappalainen, virkapaikkana on
seurakunnan toimitila Aseman Pysäkki. Viranhaltijan valinnan suorittaa
alueneuvoston johtosäännön mukaisesti Keskustan alueneuvosto.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen, jolloin järjestelmän mukainen
peruspalkka on 2.297,26 €/kk. Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon
virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta
työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa mahdollisesti 1.6.2018
aloitettava moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakuajan päättymiseen 21.3.2018 klo 15.30 mennessä virkaan tuli 15 hakemusta.
Tämän jälkeen 11.4.2018 pidettyyn haastatteluun kutsuttiin hakijoista neljä: Päivi
Helenius, Sami Junttila, Hanna-Mari Launonen ja Outi Reuter.
Yhteenveto hakijoista ja haastattelutyöryhmän (Seppo Wuolio, pj., Heini Lekander
siht., sekä alueneuvoston nimeämät jäsenet Pirjo-Liisa Junttila ja Meija Meuronen)
lausunto liitteenä. Kirkkoneuvoston nimeämä jäsen Mikko Jegoroff ei voinut esteen
vuoksi osallistua haastatteluihin. (Liitteenä oleva lausunto sekä kokouksessa
nähtävillä oleva yhteenveto hakijoista sisältävät JulkL 6:24 § kohdan 29 ja 32
mukaista tietoa ja ovat näiltä osin salassa pidettäviä.)
Esityksessään haastatteluryhmä on painottanut erityisesti tehtävän asettamia
vaatimuksia ja arvioinut haastateltavan henkilön sopivuutta tehtävään ja sen eri osaalueisiin. Haastattelussa on arvioitu hakijan taitoja, soveltuvuutta ja motivaatiota
tehtävien hoitoon. Haastattelussa on selvitetty myös hakijan kykyä ammatillisesti
arvioida tulevaa työtehtäväänsä.
Kun arvioidaan kokonaisuutena edellä esitetyt haastatteluissa ilmenneet näkökohdat
sekä hakijoiden opinnot ja työkokemus ja kun hakijan taitoa ja kykyä verrataan
asetettuihin tehtävän vaatimuksiin haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti
alueneuvostolle, että virkaan valitaan Sami Junttila.
Esitys

Keskustan alueseurakunnan diakonian virkaan (vakanssi 62,
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuu 20%) valitaan Sami
Junttila.
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Päätös on ehdollinen niin kauan, kunnes virkaan valittu on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös

Keskustan alueseurakunnan diakonian virkaan valittiin (vakanssi 62)
yksimielisesti Sami Junttila. Päätöksen vahvistaa kirkkoherra Arto
Viitala.

22 §
Kolehtisuunnitelma touko-elokuulle 2018
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

Jyväskylän seurakunnassa alueneuvoston tehtäviin kuuluu
johtosäännön mukaisesti hyväksyä kolehtisuunnitelmat niiden
pyhäpäivien osalta, jotka eivät ole kirkkohallituksen määräämiä ns.
virallisia kolehteja.
Esitys kolehtisuunnitelmaksi touko-elokuulle 2018 jaetaan kokouksessa.
Esitys

Alueneuvosto vahvistaa alueseurakunnan kolehtisuunnitelman toukoelokuulle 2018 kokouksessa jaetun esityksen mukaisena.

Päätös

Kolehtisuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

23 §
Virkajärjestelyt
((Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
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.
Tähän liittyen Keskustan aluekappalaista on ennalta informoitu alueneuvostolle
osoitettavasta lausuntopyynnöstä niiden virkojen osalta, jotka koskevat Keskustan
alueseurakuntaa. Lausunto pyydetään jättämään 8.5. mennessä, jotta se voitaisiin
huomioida henkilöstösuunnitelman valmisteluissa, jotka on tarkoitus tuoda
päätösvaiheeseen toukokuun kirkkoneuvostoon. Tässä vaiheessa alueneuvostoa
pyydetään lausuntoa erityisesti Huhtasuon-Keskustan yhteistoiminta-alueen
lapsityönohjaajien virkajärjestelyistä sekä diakonian viran (Aseman Pysäkki)
perustamisesta.
Henkilöstösuunnitelman mukaisesti jokaisella yhteistoiminta-alueella on jatkossa vain
yksi lastenohjaajien esimiehenä toimiva lapsityönohjaaja. Kirkkoneuvoston ja osaksi
kirkkovaltuuston päätöksiä vaatii vielä Huhtasuon-Keskustan yhteistoiminta-alueen
järjestely. Kummassakin alueseurakunnassa on vakituinen lapsityönohjaaja, joista
toisen on henkilöstösuunnitelman mukaan määrä jatkaa yhteisenä lapsityönohjaajana
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ja toinen siirrettävään perustettavaan diakonian virkaan (päävastuualueina Aseman
Pysäkki ja vapaaehtoistoiminta yhteistoiminta-alueella, erityisesti Sepän Kipinässä).
Järjestely on jo toteutettu tilapäisesti 3.2.2018 alkaen siten, että Huhtasuon
lapsityönohjaaja Anne Kettunen ryhtyi yhteistoiminta-alueen lapsityönohjaajaksi ja
tähän asti Keskustan lapsityöohjaajana toiminut Johanna Kontinen siirtyi nykyisessä
virassaan Aseman Pysäkin diakonin tehtäviin. Tämä järjestely on tarkoitus muuttaa
pysyväksi siten, että diakonin virka tulee perustaa kirkkovaltuuston toukokuun 2018
kokouksessa, samanaikaisesti, kun ko. lapsityöohjaajan virka lakkautetaan.
Sekä yhteistoiminta-alueen lapsityönohjaajan että perustettavan Aseman Pysäkin
diakonin tehtäväkuvat on suunniteltu tarkennettaviksi siinä vaiheessa, kun niitä seurakukunnassa muiltakin osin tarkennetaan lähitulevaisuudessa. Lapsityönohjaajan
tehtäväkuvan tarkennukset koskevat lähinnä tehtäväalueen toimintaympäristön huomattavaa laajentumista ja esimiesvastuiden kasvua alaisten määrän lisääntyessä
kaksinkertaiseksi.
Aseman Pysäkin diakonin tehtäväkuvan on kirkkoneuvosto määritellyt kokouksessaan (15.2.2018/32 §) Keskustan alueneuvoston lausunnon pohjalta siten, että se sisältää
-

Aseman Pysäkin vastuutyöntekijän tehtävät
Aseman Pysäkillä tapahtuvan toiminnan koordinoinnin, sekä
vapaaehtoistyön vastuut paitsi Pysäkillä, myös yhteistoiminta-alueella, erityisesti
Sepän Kipinässä.
Työn on ajateltu jakautuvan puoliksi Aseman Pysäkin ja vapaaehtoistyön kesken.
Kokoseurakunnallisena osana vapaaehtoistyötä tähän virkaan sisältyy vapaaehtoistyö.fi –sivuston ylläpitäminen koko seurakunnassa.
Virka on diakonian erityisvirka, johon ei sisälly taloudellista auttamista.

Koska Aseman Pysäkin diakonin virka on henkilöstösuunnitelman mukainen lisäresurssi Keskustan alueseurakunnassa ja yhteistoiminta-alueella, sen tieltä lakkautettu
lapsityönohjaajan virka vähentää varhaiskasvatuksen henkilöstömäärää yhdellä. Jotta
näin ei kävisi, tämä on määrä korvata yhdellä lastenohjaajan toimella. Tämän järjestelyn toivotaan toteutuvan syksyn 2018 toimikauden alkuun mennessä.
Esitys

Alueneuvosto antaa yhteistoiminta-alueen lapsityöohjaajien virkajärjestelyistä ja diakonian viran perustamisesta yllä olevan lausunnon.

Päätös

Alueneuvosto antoi yhteistoiminta-alueen lapsityöohjaajien virkajärjestelyistä ja diakonian viran perustamisesta yllä olevan lausunnon.

24 §
Ilmoitusasiat: ei ollut.
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25 §
Alueneuvoston kokousaikataulu kevätkaudella 2018
Esitys

Alueneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 6.6.2018 klo
16.30 (kahvitarjoilu 16 alkaen)
Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätös

Esityksen mukainen.

26 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

27 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.
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PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

14 - 26 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Jyväskylässä 20.04.2018
kirkkoherranvirastossa

HEIDI WATIA
sihteeri

Allekirjoitukset

JUHA LAPPALAINEN

PIRJO-LIISA JUNTTILA

Pöytäkirja yleiKirkkoherranvirastossa
sesti nähtävänä viraston aukioloaikana

21.04.-04.05.2018

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

12.04.2018

Todistaa

ilmoitustaulun hoitaja
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