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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 06.06.2018 klo 16.30 kahvitarjoilu klo 16.00 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

kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

28 §
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 31.5.2018.
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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29 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

30 §
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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Lampinen ja Juha Lappalainen.

31 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnetään esityslistan mukaisesti.

32 §
Lausunto lastenohjaajan vakanssin perustamisesta Keskustan alueseurakuntaan
(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.
Alueneuvosto antoi kokouksessaan 18.4.2018 (23 §) siltä pyydetyn
lausunnon niiden virkojen osalta, jotka koskevat Keskustan
alueseurakuntaa. Akuutisti oli kyse Huhtasuon-Keskustan
yhteistoiminta-alueen lapsityönohjaajien virkajärjestelyistä sekä
diakonian viran (Aseman Pysäkki) perustamisesta. Lausunnossa
alueneuvosto totesi, että
”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
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lapsityönohjaajana ja toinen siirrettävään perustettavaan diakonian virkaan
(päävastuualueina Aseman Pysäkki ja vapaaehtoistoiminta yhteistoimintaalueella, 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. ”
”Koska Aseman Pysäkin diakonin virka on henkilöstösuunnitelman
mukainen lisäresurssi Keskustan alueseurakunnassa ja yhteistoimintaalueella, 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.”

Lausuntonaan alueneuvosto toteaa, että 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 yhteistoiminta-alueen
sisällä.
Esitys

Alueneuvosto antaa lastenohjaajan vakanssin perustamisesta
Keskustan alueseurakuntaan yllä olevan lausunnon.

Päätös

Alueneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

33 §
(Toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019-2021 (liitteet 1, 2 ja 3)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.4.2018 kokoseurakunnalliselle
toiminnalle ja alueseurakunnille talousarvion valmistelun
nettomenoraamit sekä antoi muita yleisohjeita toimintasuunnitelman
laatimista varten.
Alueseurakuntien, kokoseurakunnallisten tehtäväalueiden ja yhteisen
toiminnan budjettiraamien jakoperusteet on uudistettu siten, että
alueseurakuntien toimintaraamien keskinäiseen jakautumiseen
vaikuttavat laskentatekijät ovat: tasasuuruinen perusosa 35 %
(aiemmin 20 %), alueseurakunnan jäsenluvun ja asukasmäärän
keskiarvosta saatu väkiluvun viitearvo 65 % (aiemmin 35 %). Aiemmin
käytettiin jakoperusteina lisäksi henkilöstömäärää (40 %) sekä
jumalanpalveluspaikkoja (5 %). Väkiluvun viitearvoa laskettaessa on
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käytetty seurakunnan jäsenmääriä ja kaupungin asukaslukuja
maaliskuulta 2018.
Alueseurakunnille jaettavaan yhteenlaskettuun toimintaraamiin on tehty
33.000 euron lisäys alueseurakuntiin siirtyvän kirkonpalveluskunnan
välittömien kulujen osalta. Jakoperusteiden erilaisista vaikutuksista
johtuen nettomenoraamiin kohdistuvat muutokset vaihtelevat
alueseurakunnittain. Alueseurakuntaan siirtyvät kirkonpalveluskunnan
kulut budjetoidaan Jumalanpalveluselämän kustannuspaikalle.
Seurakunnan yhteisten tehtäväalueiden raamit pidetään kuluvan
vuoden tasolla. Seurakunnan yhteisestä toiminnasta siirretään 130.000
€ tehtävämuutosten seurauksena yhteiselle seurakuntatoiminnalle.
Vuoden 2019 budjettien nettomenoraamit:
 Huhtasuo 108.495 €
 Keltinmäki 138.889 €
 Keskusta 180.317 € (v. 2018 162 786 €)
 Korpilahti 62.869 €
 Kuokkala 121.526 €
 Palokka 121.873 €
 Säynätsalo 82.550 €
 Tikkakoski 74.473 €
 Vaajakoski 109.010 €
Toiminta – ja taloussuunnitelma sisältää seuraavan vuoden (2019)
osalta yksityiskohtaisen tavoiteasettelun sekä lisäksi kahdelle
seuraavalle vuodelle (2020-2021) yleiset tavoitteet. Jyväskylän
seurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana on
marraskuussa 2017 kirkkovaltuustossa hyväksytty strategia vuoteen
2025 ”Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä”.
Kirkkoneuvosto on asettanut vuoden 2019 toimintasuunnitteluun
yhteisiksi painopisteiksi seurakunnassa:
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

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta

ESITYSLISTA
31.05.2018
PÖYTÄKIRJA
06.06.2018

ALUENEUVOSTO

3/2018

6

3. Seurakunnan uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen
tehtäviinsä ja heidän yhteistyönsä työntekijöiden kanssa.
Alueneuvosto ei ole asettanut yhteisten painopisteiden lisäksi muita,
mutta päätti kokouksessa 18.4., että kirkkoneuvoston asettamat
painopistealueet tulee näkyä selvästi toiminnan suunnittelussa vuosina
2019-2021.
Alueneuvosto käsittelee ja hyväksyy sekä koko työyksikköä koskevan
yhteisen tavoiteasettelulomakkeen, että tehtäväalueiden suunnitelmat.
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tulee ainoastaan
koko työyksikön yhteinen tavoiteasettelulomake.
Edellisten vuosien tapaan tavoiteasettelussa on määritelty
alueseurakunnan toiminnalle enintään neljä tavoitetta yllämainittujen ja
strategian suuntaviivojen pohjalta. Samoin on määritelty keinot
tavoitteeseen pääsemiseksi sekä arviointitavat ja mittarit, joilla
tavoitteen tuloksellisuutta tullaan arvioimaan.
Edellä mainitut tavoitteet ja painopisteet huomioon ottaen alueseurakunnan työyhteisö on laatinut työalakohtaiset toiminta- ja
taloussuunnitelmat (liitteet 1 ja 2). Tämän lisäksi aluekappalainen on
tehtyjen suunnitelmien pohjalta koostanut alueseurakunnan yhteisen
lomakkeen toiminnallisista tavoitteista. (liite 3), jonka alueneuvosto
hyväksyttyään lähettää kirkkoneuvoston ja –valtuuston hyväksyttäväksi.
Esitys

Päätös

Alueneuvosto
1) hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019-2021 ja
2) lähettää alueseurakunnan yhteisen toiminta- ja taloussuunnitelman
(liitteet 2 ja 3) kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Alueneuvosto päätti hyväksyä esityksien mukaisesti
1) toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019-2021 ja
2) lähettää alueseurakunnan yhteisen toiminta- ja
taloussuunnitelman liitteiden 2 ja 3 mukaisesti kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

35 §
Ilmoitusasiat: Ei ole ilmoitusasioita.

36 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2018
Esitys

Alueneuvoston kokoukset syyskaudella 2018 pidetään keskiviikkoisin
klo 16.30 (kahvitarjoilu 16 alkaen) seuraavasti:
05.09.
03.10.
31.10.
28.11.
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Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.
Päätös

Hyväksyttiin kokousaikataulu ja kokouspaikan ilmoittaminen esityksen
mukaisesti.

37 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

38 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Kokous päätettiin klo 18.32.
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Allekirjoitukset
PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

28 - 38 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Jyväskylässä 09.06.2018
Kirkkoherranvirastossa

KIRSI POHJOLA
sihteeri

Allekirjoitukset

JUHA LAPPALAINEN

ERKKI LAMPINEN

Pöytäkirja yleisesti
Kirkkoherranvirastossa
nähtävänä viraston aukioloaikana

09.06-22.06.2018

Nähtäville asettamisesta Kirkkoherranviraston
ilmoitettu
ilmoitustaululla

31.05.2018

Todistaa

ilmoitustaulun hoitaja
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