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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 03.10.2018 klo 17.00 kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen

PAIKKA

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

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Wilhelms Pipsa
Räty Eero
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti
Korhonen Marketta
Lampinen Erkki
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

Kaisa Tuomi

aluesihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko
KN:n edustaja

kirkkoherra

Alkuhartaus

Virsi 948

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.17.

51 §
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 27.9.2018.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuiksi ja päätösvaltaiseksi.
Sihteerinä toimii Kaisa Tuomi.
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52 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

53 §
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 Erkki Lampinen ja Pirjo-Liisa Junttila.

54 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
Sihteerinä toimii Kaisa Tuomi.

55 §
Lastenohjaajan rekrytoinnin käynnistäminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnan henkilöstösuunnitelmassa, jonka
kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2017, HuhtasuoKeskustan yhteistoiminta-alueelle on osoitettu uusi lastenohjaajan
työsuhde, mikä perustuu kirkkovaltuuston 19.12.2017 hyväksymään
henkilöstösuunnitelmaan. Sen mukaisesti Keskustan alueseurakunnan
varhaiskasvatuksenohjaajan (aiemmin lapsityönohjaajan) virka
lakkautettiin, kun yhteistoiminta-alueen varhaiskasvatuksen tiimit
yhdistettiin toimimaan yhden varhaiskasvatuksenohjaajan alaisuudessa
(Anne Kettunen). Kun silloinen Keskustan lapsityönohjaaja Johanna
Kontinen siirrettiin uuteen diakonian virkaan Aseman Pysäkille, tästä
tiimistä vapautui yksi työsuhde täytettäväksi. Tämä esitettiin
korvattavaksi lastenohjaajan työsuhteella, minkä kirkkovaltuusto myös
päätökseensä sisällytti.
Tähän tukeutuen Keskustan alueneuvosto antoi 6.6.2018 (32 §)
kirkkoneuvostolle lausunnon, jossa se toteaa, että

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
27.09.2018
PÖYTÄKIRJA
03.10.2018

5/2018

4

Keskustan alueseurakunnan edun mukaista on, että Johanna
Kontiselta vapautunut resurssi varhaiskasvatuksen tiimissä
varataan jatkossakin Keskustaan ja perustellusti sitä täällä
tarvitaan, onhan lapsityöohjaajan resurssia tähänkin asti tarvittu
alueseurakunnan varhaiskasvatuksen käytännön työtehtävissä.
Koko yhteistoiminta-alueen lapsityönohjaajana ja lastenohjaajien
lähiesimiehenä aloittanut Anne Kettunen johtaa tiimin työtä ja
työstää toimintasuunnitelmia, joiden perusteella
henkilöstövoimavarat viime kädessä jaetaan yhteistoimintaalueen sisällä.

Kun varhaiskasvatuksen tiimit ovat nyt organisoituneet yhteistoimintaalueella uudelleen, yhdeksi tiimiksi, sen tehtävä on edelleen huolehtia
alueseurakuntien varhaiskasvatuksen järjestämisestä niin Keskustassa
kuin Huhtasuolla. Uuden lastenohjaajan työsuhteen on ajateltu
täydentävän tiimin tarpeita ja mahdollistavan toiminnan kehittämistä
Sepän Kipinässä, joka sijaitsee Huhtasuon ja Keskustan
alueseurakuntien leikkauspisteessä. Kipinä tarjoaa myös Keskustan
alueseurakunnalle tarkoituksenmukaiset tilat, kun muuten pääasiassa
toimitaan evakkotiloissa tai muuten mitoitukseltaan riittämättömissä
tiloissa. Näin ollen uuden lastenohjaajan tehtäväkuvassa on perusteltua
suunnata resurssia painotetusti sinne, missä tiloja on tarjolla, ja siksi
uuden lastenohjaajan toimipaikka olisi tarkoituksenmukaisinta sijaita
Kipinässä. Sieltä käsin hänen työpanoksensa suuntautuisi ensisijaisesti
Keskustan alueseurakunnan suuntaan. Työntekijä kuuluu Keskustan
alueseurakunnan työyhteisöön, ja hänen lähiesimiehenään toimii
yhteistoiminta-alueen varhaiskasvatuksenohjaaja.
Henkilöstösuunnitelman mukaisen ja toivon mukaan haettavaksi
julistettavan lastenohjaajan työsuhteen painopisteet voivat
tulevaisuudessa muuttua, tällä hetkellä alueneuvosto määrittelee ne
seuraavasti:
- osallistuminen Kipinässä tapahtuvan varhaiskasvatuksen
viikkotoimintaan ja osallistuminen Kipinän toiminnan koordinointiin
varhaiskasvatuksen edustajana
- päivähoidon kanssa tehtävä yhteistyö ja sen kehittäminen
- varhaiskasvatuksen erityistilanteiden (esim. erilaiset juhlat,
perhejumalanpalvelukset, kouluun lähtevien siunaaminen)
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
- osallistuminen erilaisiin kaupunkitapahtumiin (esim. Yläkaupungin
yö, Valon kaupunki, Uuden vuoden vastaanotto, Jyväskylän Kesä)
Esitys

Alueneuvosto pyytää kirkkoneuvostoa julistamaan haettavaksi
lastenohjaajan työsuhteen esityksessä mainituilla painopisteillä.

Päätös

Alueneuvosto keskusteli ja päätti esityksen mukaisesti, että
alueneuvosto pyytää kirkkoneuvostoa julistamaan haettavaksi
lastenohjaajan työsuhteen esityksessä mainituilla painopisteillä.
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56 §
Nimikkolähettisopimuksen solmiminen Medialähetys Sanansaattajien kanssa
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskyläläiset Ilkka ja Päivi Kastepohja ovat lähdössä lähetystyöhön
Singaporeen. He lähtevät vuoden 2019 alusta mediatyöhön Aasiaan.
Ilkan tehtävänä on tukeaTWR-Aasian mediakehitystyötä. Päivi tulee
toimimaan erilaisissa koordinaattorin ja tiedottajan tehtävissä. Sansan
työn painopiste on Aasiassa, joka on maailman johtava digi- ja
sosiaalisen median käyttö- ja kehitysalue. Jeesuksesta voidaan kertoa
digitaalisen median kautta yhä useammalle aasialaiselle.
Yhteistyöneuvotteluissa työalasihteeri Ulla Klemettisen ja
aluekappalaisen Seppo Wuolion kanssa esitetään Keskustan
alueseurakunnan uudeksi nimikkosopimukseksi Ilkka ja Päivi
Kastepohjan työn tukemista. Seurakunnan nimikkosopimusperiaatteiden mukaan jokaisella alueseurakunnalla tulisi olla vähintään
kahden eri lähetysjärjestön sopimuksia ja tämän sopimuksen
solmiminen tukisi myös tätä periaatetta. Toinen Keskustan
alueseurakunnan sopimus on Suomen Lähetysseuran kautta.
Esitys

Keskustan alueneuvosto esittää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle, että
1. solmitaan nimikkosopimus Medialähetys Sanansaattajien kanssa
Ilkka ja Päivi Kastepohjan työn tukemiseksi Singaporessa
2. Sopimus solmitan toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen 1.1.2019
3. Jyväskylän seurakunnan Medialähetys Sanansaattajille osoitetuista
talousarviovaroista kohdennetaan 10 000€ Ilkka ja Päivi
Kastepohjan työlle.
4. Keskustan alueseurakunta sitoutuu rukoilemaan ja pitämään esillä
Ilkka ja Päivi Kastepohjan työtä.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

57 §
Seurakuntavaalien järjestelyjen eteneminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Edellisessä alueneuvoston kokouksessa 29.8. esiteltiin alustavia
järjestelyjä ja suunnitelmia koskien marraskuussa toimitettavia
seurakuntavaaleja. Tuolloin suunnitelmat olivat vielä siinä määrin
alustavia, että alueneuvosto päätti palata asiaan, kun ne tarkentuvat.
Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat vaalilautakunnan päätöksillä
tarkentuneet mm. äänestyspaikkojen ja vaalitoimitsijoiden osalta.
Ennakkoäänestys järjestetään 6-10.11. Keskustan alueseurakunnan
vastuulla ovat seuraavat äänestyspaikat:
- 6.-10.11. Kaupunginkirjasto
- 6.-9.11. Kävelykatu, Kompassi (yhdessä ysp:n ja viestinnän kanssa)
- 6.-7.11. K-supermarket Lutakonaukio
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10.11. Kaupunginkirkko

Yksittäisinä päivinä oppilaitoksia: Lohikosken koulu, lukiot Schildt,
Norssi ja Lyseo, AMK Rajakatu.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11. Äänestyspaikkoina ovat
tällöin Taulumäen kirkko sekä alueseurakuntien pääkirkot. Äänestys
alkaa heti klo 10 vietettävän jumalanpalveluksen jälkeen.
Vaalitoimitsijoina Keskustan vastuupaikoilla toimivat pääasiassa
seurakunnan työntekijät, heidän lisäkseen toimitsijoina on joitain
seurakuntalaisia.
Viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä la 10.11. äänestys tapahtuu koko
seurakunnassa alueseurakuntien pääkirkoilla. Äänestyspaikkojen
yhteydessä järjestetään kahvitarjoilu ja mahdollisuus tavata
työntekijöitä. Kaupunginkirkon kohdalla tämä tapahtuu kirkon edustalla
telttakatoksessa, jossa voidaan pitää esillä kirkon viestinnän tuottamaa
#minun kirkkoni – materiaalia.
Vaaleihin liittyviä ja äänestämään innostavia keskustelutilaisuuksia ja
vaalipaneeleja järjestetään eri puolilla seurakuntaa. Tällainen on
tarkoitus järjestää myös keskustassa. Käytännössä tämä on mahdollista
joko Kaupunginkirkossa tai Pappilassa. Ajankohtaa voi harkita monella
tavalla, joku tilaisuus voisi olla messun jälkeen kirkkokahveilla
Pappilassa, mutta yhtä hyvin erillinen tilaisuus arki-iltana tai
viikonloppuna iltapäivällä. Kaikille valitsijayhdistyksille tulee tarjota
mahdollisuus osallistua keskusteluun.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee seurakuntavaaleista ja päättää järjestää
vaalitilaisuuksia ja muista mahdollisista äänestysaktiivisuutta lisäävistä
toimenpiteistä.

Päätös

Päätettiin, että valitaan pastori Kirsi Pohjola seurakuntavaalien
vastuulliseksi työtekijäksi Keskustan alueseurakunnassa.
Päätettiin, että järjestetään kirkkokahvit su 4.11. messun jälkeen
Vanhassa Pappilassa. Kirkkokahveille kutsutaan kaikkien
valitsijayhdistyksien edustajat. Tilaisuuden juontajana toimii Arto
Mikkola.
Päätettiin, että vaalipaneelitilaisuus järjestetään ti 6.11. klo 18
Kaupunginkirkossa. Puheenjohtajaksi kysytään Juha Lappalaista.

58 §
Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

59 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2018
Esitys

Alueneuvoston kokoukset syyskaudella 2018 pidetään keskiviikkoisin
klo 16.30 (kahvitarjoilu 16 alkaen) seuraavasti:
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31.10.
28.11.
Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

60 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

61 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34.
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PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

KAISA TUOMI
sihteeri

Käsitellyt asiat

51 - 61 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Jyväskylässä 3.10.2018
alueneuvoston kokouksessa

Allekirjoitukset

PIRJO-LIISA JUNTTILA

ERKKI LAMPINEN

Pöytäkirja yleisesti
Kirkkoherranvirastossa
nähtävänä viraston aukioloaikana

04.10.-18.10.2018

Nähtäville asettamisesta Kirkkoherranviraston
ilmoitettu
ilmoitustaululla

27.09.2018

Todistaa

ilmoitustaulun hoitaja
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