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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 31.10.2018 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

Kirsi Pohjola

seurakuntapastori

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko
KN:n edustaja

kirkkoherra

Alkuhartaus

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

62 §
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 25.10.2018.
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 koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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63 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

64 §
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 Pirjo-Liisa Junttila ja Juha Lappalainen.

65 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

66 §
Lastenohjaajan rekrytointi
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.10.2018 / 209 § seurakunnan
henkilöstösuunnitelman mukaisesti päättänyt, että
1) Keskustan alueseurakuntaan sijoitettu työsopimussuhteinen
lastenohjaajan tehtävä (tehtävä nro 508) julistetaan haettavaksi
23.11.2018 mennessä ja että työsuhde alkaa 1.1.2019;
2) tehtävän kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee
piispainkokouksen päätöksestä, joka on annettu piispainkokouksessa
9.9.2009; tehtävään valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon
konfirmoitu jäsen;
3) tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §
2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote;
4) työsuhteen pääasialliset tehtävät ovat yllä mainitun alueneuvoston
ehdotuksen mukaiset, esimies on Keskustan ja Huhtasuon
yhteistoiminta-alueen varhaiskasvatuksen ohjaaja ja virkapaikka on
Sepän Kipinä (ottaen huomioon KirVESTES 120 §, 5 mom.) ja
tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa;
5) palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen, jolloin järjestelmän
mukainen peruspalkka on 1.963,51 €/kk;
6) työsuhteeseen sovelletaan 6 kk:n koeaikaa;
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7) haastattelutyöryhmän jäseniksi nimetään kirkkoneuvoston edustaja,
Keskustan aluekappalainen (pj.) ja yhteistoiminta-alueen
varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä lapsi- ja perhetyön työalasihteeri ja
Keskustan alueneuvostoa pyydetään nimeämään yksi edustaja.

Tehtävään valittava uusi lastenohjaaja kuuluu Keskustan
alueseurakunnan työyhteisöön, ja hänen lähiesimiehenään toimii
yhteistoiminta-alueen varhaiskasvatuksen-ohjaaja.
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)
Lastenohjaajan valinnan suorittaa alueneuvoston johtosäännön 9 §
perusteella Keskustan alueneuvosto.
Koska kyseessä ei ole virka, vaan työsopimussuhteinen tehtävä, ei ole
tarpeen enää erikseen hyväksyä tämän tehtävä perustamista
kirkkovaltuustossa. Kuten edellä on todettu, tehtävä kuitenkin on
kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukainen.
Jotta tehtävään valittu henkilö voisi aloittaa 1.1.2019, hakijoiden
haastattelut on tehtävä maanantaina 26.11., siis heti hakuajan päätyttyä
perjantaina 23.11. Tällä aikataululla asia voidaan tuoda alueneuvoston
päätettäväksi keskiviikkona 30.11.
Esitys

Alueneuvosto nimeää lastenohjaajan tehtävää hakeneiden
haastattelutyöryhmään yhden edustajan.

Päätös

Alueneuvosto päätti valita haastattelutyöryhmään Pipsa Wilhelmsin.

67 §
Vastauksen antaminen Avoin kirkko –toiminnan aloittamista koskevaan valtuustoaloitteeseen
(Liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.10.2018 / 212 § antanut
Keskustan alueneuvoston valmisteltavaksi kirkkovaltuustossa 9.10.2018
Tapio Lampisen, Eero Kuuselan ja kuuden muun kirkkovaltuutetun
jättämän aloitteen Jyväskylän Kaupunginkirkosta avoin kirkko.
Aloite on valmisteltava siten, että sitä koskeva vastaus voidaan käsitellä
kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018.
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Aloitteessa esitetään Kaupunginkirkossa aloitettavan ns. Avoin kirkko –
toimintaa, jolla tarkoitetaan kirkon olevan paikkana, joka on avoin
kaikkien tulla ja osallistua sen toimintaan myös vapaaehtoisina
vastuunkantajina. Toiminnan esikuvina mainitaan Lontoon Trafalgaraukion St Martin-in-the-Fields, Tukholman Sankta Klara-kirkko sekä
Suomessa Tampereen Aleksanterin kirkko. Avoin kirkko-toiminnan
lähtökohdat ovat teologiassa, jossa seurakunnan jumalanpalvelus- ja
rukouselämä sekä diakonia kulkevat rinnakkain. Usein Avoin kirkko toimintaan liittyy myös mahdollisuus jonkinlaiseen kahvilatoimintaan tai
jopa ruokailuun. Tämä edellyttäisi aloitteenkin mukaan riittäviä ja
tarkoituksenmukaisia tiloja, joita kirkossa ei tällä hetkellä ole.
Valtuustoaloite on ajatuksena kannatettava, joskin on hyvä muistaa,
että Avoin kirkko-toimintaa Kaupunginkirkossa on alettu toteuttaa jo
vuonna 2014, kun vapaaehtoisia kutsuttiin jumalanpalvelusasioiden
äärelle Messuosasto-ryhmän kokoontumisissa. Ryhmä on
vakiinnuttanut paikkansa Kaupunginkirkon jumalanpalveluselämän
aktiivisena toimijana erinomaisesti ja tuonut vapaaehtoiset
jumalanpalvelus-tehtäviin työntekijöiden rinnalle.
Ratkaiseva sysäys Avoin kirkko-toiminnalle syntyi vuoden 2016 alussa,
kun Aseman Pysäkki siirtyi kokonaan Keskustan alueseurakunnan
vastuulle ja osaksi sen toimintaa. Tällöin alettiin rakentaa yhteyksiä
Kaupunginkirkon ja Pysäkin välille. Torstain viikkomessu linkitettiin
Pysäkin viikkotoimintaan mm. siten, että messun jälkeen kirkkokansa
kutsuttiin kirkkokahville Pysäkille, johon myös messun toimittanut pappi
tuli pitämään Papin tuntia. Tämä käytäntö jatkuu edelleen. Samoin
syksyllä 2016 aloitettiin Kaupunginkirkossa jokaviikkoinen Hiljaisuuden
hetki, jossa päivystäjinä papin ja diakonin rinnalla toimii myös Pysäkin
vapaaehtoisia.
Avoimen kirkon ajatus elää vuoden kierrossa myös erilaisten
kaupunkitapahtumien muodossa (Yläkaupungin yö, Valon kaupunki,
Uuden vuoden vastaanotto). Näihin alueseurakunta on päävastuullisena
tuottanut monipuolista ohjelmaa ja tavoittanut niiden myötä suuria
väkimääriä. Kuluneen syksyn Valon kaupunki -tapahtumassa kirkossa
kävi kolmen illan aikana n. 11 000 ihmistä.
Tällaiset suurtapahtumat osoittavat erityisen painokkaasti, että kirkkoon
on tulijoita, mutta kirkon sisätilat ovat nykyisellään täysin riittämättömät
näin suurille väkimäärille ja juuri millekään muulle kuin edestäpäin /
alttarilta johdetulle toiminnalle, jossa ihmiset istuvat ahtaasti ja
epämukavasti paikoillaan. Hiljaisempinakaan aikoina kirkossa on erittäin
vaikeaa järjestää tilaisuutta hiljaisille keskusteluille tai ripittäytymiseen,
ja minkäänlaista tarjoilua kirkossa on miltei mahdotonta järjestää.
Kirkkosalin takaseinällä on kahtena syksynä ollut esillä ensisijaisesti
jumalanpalveluselämää, mutta myös diakonian sisältöjä tukevia
valokuvanäyttelyjä (teemoina v. 2017 Pyhäinpäivän ympärillä oli suru,
v. 2018 Yhteisvastuu ja nälkä). Kuvien näytteille asettelua on
rajoittanut ainoastaan tilanahtaus.
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Edellä mainituista, tilan asettamista rajoituksista johtuen Avoin kirkko –
toimintaa ei ole voitu nykyisestä lähteä kovin runsaasti kehittämään ja
lisäämään. Jotta niin voisi tapahtua, kirkossa tarvitaan sen
mahdollistava peruskorjaus, jossa kirkon kellaritila otetaan käyttöön ja
kirkkosalissa tehdään muutoksia, joiden myötä sen monimuotoinen
käyttö onnistuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Jumalanpalvelus- ja
rukouselämä on toki kirkkosalin ensisijainen käyttötarkoitus, mutta
tämän lisäksi erilaisten konserttien ja keskustelutilaisuuksien
järjestäminen edellyttää jo mahdollisuutta tilan joustavaan järjestelyyn ja
tilojen jonkinlaiseen muunneltavuuteen.
Tehty valtuustoaloite Avoin kirkko-toiminnan aloittamiselle
Kaupunginkirkossa on nähtävissä tuen osoituksena sille toiminnalle,
jota siinä on jo muutaman vuoden ajan käynnistetty ja kehitelty. Siihen
on alueseurakunnan työyhteisössä sitouduttu yli työalarajojen. Samoin
yhteinen seurakuntatyö on ilahduttavasti ollut mukana järjestämässä
tavoitteen mukaista toimintaa.
Se, mitä seurakunnan asioista päättävät luottamushenkilöt voivat
kirkkovaltuustossa tehdä tukeakseen alueseurakuntaa Avoin kirkkotoiminnan toteuttamisessa, on järjestää sille tarkoituksenmukaiset tilat
Kaupunginkirkossa, joka on ja tahtoo olla alueseurakunnan hengellinen
keskus tänään ja vielä sukupolvien päästä. Sellaisena se on mukana
seurakuntalaisten ja kaikkien kaupunkilaisten elämässä tärkeänä ja
merkityksellisenä tapahtumapaikkana, jossa ollaan rohkeasti hengellisiä
ja välitetään reilusti.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee tehdystä valtuustoaloitteesta ja antaa siitä
yllä olevan vastauksen.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

68 §
Seurakunnan luottamushenkilöorganisaatiota koskeva lausuntopyyntö (Liite 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto käsitteli 26.9.2018 organisaatiota tarkastelleen
työryhmän loppuraporttia ja päätti pyytää siitä lausunnon
alueneuvostoilta ja johtokunnilta lokakuun loppuun mennessä.
Raportti on liitteenä.
Raportissa on aihetta kiinnittää huomiota ensinnäkin osuuteen, jossa
raportoidaan viime keväänä luottamushenkilöille tehdyn kyselyn
tuloksia. Tästä on suositeltavaa käydä keskustelua toimielimissä.
Kaikkien toimielinten toimintaa koskee myös mm. palkkiosäännön
uudistamiseen liittyvä osuus.
Raportin käytännön ehdotukset painottuvat alueneuvostojen
kokoonpanoon ja työskentelyyn. Yhteisen seurakuntapalvelun (-työn)
johtokunnan osalta konkreettisia muutosehdotuksia on vähemmän.
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Ehdotettu muutos olisi kylläkin hyvin merkittävä eli yksikön useiden
viranhaltijavalintojen siirtäminen johtokunnalle. Kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunta ja arvioinnin johtokunta eivät ole erikseen
huomion kohteena raportissa, kuten eivät myöskään yhteisjohtokunnat
(niiltä lausuntoa ei pyydetä).
Lausunto on pyydetty jättämään lokakuun loppuun mennessä, mutta
vielä 7.11. mennessä annetut lausunnot pystytään ottamaan huomioon.
Alueneuvosto voi valmistella lausunnon joko tässä kokouksessa tai
vaihtoehtoisesti nimetä työryhmän, joka viikon sisällä valmistelee
lausunnon ja ennen sen jättämistä pyytää siitä alueneuvoston jäseniltä
kommentit sähköpostitse.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee raportista ja antaa siitä lausunnon
kirkkoneuvostolle.

Päätös

Päätettiin, että puheenjohtaja ja aluekappalainen valmistelevat
lausunnon alueneuvoston evästysten pohjalta.

69 §
Uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen 2.12.2018
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 5215 415)
Kaupunginkirkon messussa I Adventtina 2.12.2018 toimitetaan uusien
työntekijöiden tehtävään siunaaminen. Siunattavana ovat
nuorisotyönohjaaja Marjo Ronkainen, diakoni Kaisa Toivanen sekä
diakoni Sami Junttila. Messun jälkeen vietetään kirkkokahvien
yhteydessä heidän tulojuhlansa vanhassa Pappilassa.
Tehtävään siunaamisessa on seurakunnassa tapana, että eri tehtävissä
toimituksen aikana on mukana työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.
Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti siunaaminen, lukutehtävät sekä
avustaminen ehtoollisen jaossa. Pappilan tulojuhlassa ohjelmassa on
lyhyitä puheita, musiikkia ja muita mahdollisia esityksiä. eri tehtävissä
toimivien henkilöiden lisäksi kaikki ovat tervetulleita messuun ja juhlaan.
Tehtävään siunaamisen toimittaa aluekappalainen.
Tässä kokouksessa on hyvä kartoittaa alueneuvoston jäsenten valmius
olla mukana eri tehtävissä, sekä kirkossa että Pappilan juhlassa.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja kirjaa pöytäkirjaan tehtävään
siunaamisessa käytettävissä olevat henkilöt myöhemmin tarkentuviin
tehtäviin.

Päätös

Päätettiin nimetä alueneuvosten edustajiksi Marketta Korhonen, Pipsa
Wilhelms.
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Alueneuvoston seuraava kokous pidetään aiemmin sovitun
kokousaikataulun mukaisesti ke 28.11. klo 16.30 (kahvitarjoilu 16
alkaen).
Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

71 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

72 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Kokous päätettiin klo 18.18.
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Pöytäkirjan
tarkastus
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