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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 07.02.2018 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) poistui § 9
klo 17.55
(Vehniäinen Lauri)
(Meuronen Meija)

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri

Satu Malmirae

vs. aluesihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko

kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus

Virsi 923

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.30.

1§
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 31.1.2018.
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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2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

3§
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 Pirjo-Liisa Junttila ja Meija Meuronen.

4§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

5 § Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon
kokouksiin
(Valmistelija työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050-3409889)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

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.
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Toisaalta jokainen nimetty edustaja on koko seurakunnan edustaja.
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.
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 pyydetään
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:

Alueneuvosto nimeää ja esittää yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle
alueseurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä ehdokkaiksi
mainittuihin kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon
kokouksiin.

Päätös

Pipsa Wilhelms ilmoitti kiinnostuksesta osallistua Suomen
Lähetysseuran ”Rakasta minua nyt” Lähetysjuhlaan tai Merimieskirkon
kesäjuhlaan. Lähetetään vielä sähköpostikysely kaikille jäsenille ja
odotetaan kiinnostuneiden vastauksia Seppo Wuoliolle to 15.2. asti.

6 § Toimintakertomukset vuodelta 2017 (liitteet 1 - 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

Jyväskylän seurakunnassa toimintakertomuksen pohjana ovat vuoden
2017 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet, joiden
toteutumista toimintakertomuksessa arvioidaan. Toimintakertomuksen
laadintaan sovelletaan kirkkohallituksen antamia tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisohjeita.
Toimintakertomuksen kokoaminen toteutetaan kaksitasoisena siten,
että alueneuvosto käsittelee ensin oman yksikkönsä osalta
tehtäväalueittain (työmuodoittain) laaditut kuvaukset ja arvioinnit (liite 1)
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menneen vuoden toiminnasta. Kirkkoneuvoston ja – valtuuston
hyväksyttäväksi viedään aluekappalaisen laatima sekä alueneuvoston
hyväksymä yhteenveto alueseurakunnan toiminnasta (liite 2).
Tehtäväalueittain laaditut toimintakertomukset sekä alueseurakunnan
yhteenveto niistä toimitetaan alueneuvoston hyväksyttäväksi, jonka
jälkeen ne toimitetaan hallintopalveluille. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto
käsittelee tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen
(alueseurakunnan yhteenveto) ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Toimintakertomus, joka on arviointia edellisen vuoden toiminnasta,
pohjustaa samalla seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelman
valmistelua vuosille 2019 - 2021.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee työmuotojen laatimista toimintakertomuksista vuodelta 2017 (liite 1a-g) sekä aluekappalaisen
laatimasta koko alueseurakuntaa koskevan toimintakertomuksen
yhteenvedosta (liite 2) ja hyväksyy ne. Yhteenveto lähetetään
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös

Alueneuvosto keskusteli ja hyväksyi toimintakertomuksen liitteineen
esityksen mukaan. Yhteenveto lähetetään kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.

7§
Lausunnon antaminen kahden täytettäväksi tulevan diakonian viran sisällöstä ja
erityisistä vaatimuksista
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

Kirkkoneuvosto pyytää Keskustan alueseurakunnalta lausuntoa kahden täytettäväksi
tulevan diakonian viran sisällöstä ja erityisistä vaatimuksista sekä lisäksi samassa
yhteydessä lausunnon tehtävänkuvasta sen diakonian viran osalta, johon on määrä
siirtää nykyinen Keskustan lapsityönohjaaja osana henkilöstösuunnitelman mukaisia
järjestelyjä. Jyväskylän seurakunnassa loppuvuodesta 2017 hyväksytyn
henkilöstösuunnitelman mukaisesti on mahdollista, että Keskustassakin vakinaisesti
täyttämättä olleet diakonian virat voidaan julistaa haettavaksi.
Keskustan alueseurakunnassa on tähän asti ollut 3 kokonaista ja yksi 50% diakonian
virka, viimeksi mainittu puoliksi yhteisen seurakuntapalvelun kanssa. Siinä
vastuualueena on nuorten aikuisten parissa tehtävä työ ja oppilaitostyö.
Nyt täytettäväksi tulevat virat on ajateltu tiimin keskinäisessä työnjaossa
seuraavanlaisiksi:
1) Diakonian virka, jonka painopisteenä on vanhustyö ja yhteistyö päiväkeskusten,
palvelutalojen ja muiden vanhuspalvelujen tarjoajien kanssa
2) Diakonian virka, johon on sisällytetty lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
vastuu 20% osuudella.
Perusdiakoniatyössä kaikille yhteisiä tehtäviin kuuluu
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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

Aseman Pysäkin yhteyteen sijoittuva uusi diakonian virka sisältyy seurakunnan
henkilöstösuunnitelman järjestelyihin. Tämän on mahdollistanut se, että suunnitelman
mukaisesti yhteistoiminta-alueilla tulee olemaan yksi yhteinen lapsityönohjaaja
lähiesimiehenä kummankin alueseurakunnan lastenohjaajille. Keskustassa ja
Huhtasuolla tähän asti toimineiden lapsityönohjaajien kanssa on sovittu, että
Huhtasuon lapsityönohjaaja Anne Kettunen ryhtyy yhteistoiminta-alueen
lapsityönohjaajaksi ja Keskustan lapsityönohjaaja Johanna Kontinen siirtyy Aseman
Pysäkin diakonin tehtäviin. Siirtyminen on ollut tarkoituksenmukaista tapahtua 3.2.
jolloin hänen sijaisuutensa maahanmuuttajatyön diakonina päättyy ja Keskustassa
sijaisena ollut lapsityönohjaaja palaa vakinaiseen tehtäväänsä Kuokkalassa.
Aseman Pysäkin diakonin tehtävänkuva on tarkoitus viimeistellä kevään 2018 aikana
ja muuttaa päättyvä lapsityönohjaajan virka diakonian viraksi. Sen on jo
suunnitteluvaiheessa määritelty sisältävän Aseman Pysäkin vastuutyöntekijän
tehtävät, siellä tapahtuvan toiminnan koordinoinnin sekä vapaaehtoistyön vastuut
paitsi Pysäkillä, myös yhteistoiminta-alueella, erityisesti Sepässä. 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.
Esitys

Alueneuvosto esittää, että
1) kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi Keskustan alueseurakuntaan
kaksi edellä mainittua diakonian virkaa,
2) nimeää haastattelutyöryhmään kaksi edustajaa, kun kirkkoneuvosto
julistaa virat haettavaksi,
3) Aseman Pysäkille sijoittuvan diakonian viran tehtävänkuva rakentuu
edellä esitetyn mukaiseksi, sekä
4) Keskustaan sijoitettu lapsityönohjaajan virka muutetaan diakonian
viraksi yllä mainitulla tehtäväkuvalla.
5)

Päätös

Alueneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään Pirjo-Liisa Junttilan ja
Meija Meurosen.

8§
Lausunto Keskustan alueseurakunnan täytettäväksi tulevan nuorisotyönohjaajan viran sisällöstä ja
erityisistä vaatimuksista
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
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Kirkkoneuvosto pyytää Keskustan alueseurakuntaa antamaan lausuntoa täytettäväksi
tulevan nuorisotyönohjaajan viran sisällöstä ja erityisistä vaatimuksista. Jyväskylän
seurakunnassa loppuvuodesta 2017 hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti
on mahdollista, että Keskustassakin vakinaisesti täyttämättä ollut nuorisotyönohjaajan virka voidaan julistaa haettavaksi.
Keskustan alueseurakunnassa on pitkään ollut kolme nuorisotyönohjaajan virkaa.
Yksi nuorisotyönohjaaja jäi vuonna 2015 eläkkeelle, minkä jälkeen virka on ollut
täytettynä määräaikaisin sijaisuuksin. Seurakunnan nuorisotyön viikkotoimintaan
osallistuu Keskustassa runsaasti nuoria muista alueseurakunnista, mikä on otettava
huomioon nuorisotyön henkilöstön resurssoinnissa. Johtuen mm. lukioiden ja muiden
oppilaitosten sijainnista keskustan tuntumassa isostoiminnan tilaisuuksiin,
nuorteniltoihin ja leireille osallistuu niin paljon nuoria, että niihin useimmiten tarvitaan
enemmän kuin yksi tai kaksi työntekijää.
Keskustan alueseurakunnan toimintaympäristössä kolme nuorisotyönohjaajan virkaa
mahdollistaa nuorisotyön, jossa huomioidaan ikäluokat kouluikäisistä (7-13 –
vuotiaat) rippikoulutyöhön ja sen jälkeiseen nuorisotyöhön aina nuoriin aikuisiin
saakka. Kristillisen kasvatuksen lisäksi työssä tarvitaan myös diakonista ja
erityisnuorisotyön näkökulmaa, mihin ei riitä voimia, jos henkilöstöä on niukasti.
Nuorisotyö ei rakennu pelkästään palkattujen työntekijöiden varaan, vaan
seurakunnan strategian mukaisesti kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja
sen jumalanpalveluksesta. Se tarkoittaa lasten ja nuorten osallistamista ja kutsumista
tekemään yhdessä. Erityisesti isoistoiminta tähtää siihen, että nuori kasvaa ottamaan
vastuuta rippileireillä isosina, kerhojen ja nuorteniltojen ohjaajina.
Nyt täytettäväksi tulevaa nuorisotyönohjaajan virkaa on tiimin työnjaossa kaavailtu
erityisnuorisotyöpainotteiseksi. Tällaisena siinä korostuu diakoninen lähestymistapa
nuorisotyöhön, vaikka perustaltaan sen tehtävänkuva ja toimintaympäristö on
samanlainen kuin yleensäkin rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä. Tällainen
yhdistelmä asiantuntijuutta ja osaamista mahdollistaa diakonisen tuen tarpeessa
olevien nuorten kohtaamisen ja auttamisen, sille on ilmeinen tarve.
Täytettäväksi tulevan nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuvaa esitetään
seuraavanlaiseksi:
Nuorisotyönohjaajan virka, vastuualueena erityisnuorisotyö
- 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
Kaksi muuta nuorisotyön virkaa Keskustan alueseurakunnassa ovat tällä hetkellä
täytetty. Niidenkin tehtävänkuvaa on tarkennettu seuraavalla tavalla:
Kouluikäisten (7-13 v) parissa tehtävä työ
- Alakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö (Lohikoski, Puistokoulu, Normaalikoulun
alakoulu)
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Kerhotoiminnan järjestäminen 7-13-vuotiaille
Muu kouluikäisten toiminta, leirit ja retket alakoululaisille
Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa sekä muiden alueseurakuntien kanssa
Partiotyö
Jumalanpalvelusdiakonin tehtävät
Rippikoulutyö

Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö
- Yhteistyö yläkoulujen ja lukioiden sekä muiden Jyväskylässä nuorten kanssa
työtä tekevien tahojen kanssa
- Isostoiminta ja muu viikkotoiminta, kristillinen kasvatus
- Jumalanpalvelusdiakonin tehtävät, nuorten messut
- Leiri- ja retkitoiminta
- Rippikoulutyö
- Yhteistyö nuorten aikuisten parissa tehtävään työhön
Seurakunnan päätöksenteossa kirkkoneuvoston tehtävä on julistaa vakinaiset virat
haettavaksi. Alueneuvosto voi rekrytointia jouduttaakseen nimetä edustajansa
tulevaan haastattelutyöryhmään sillä oletuksella, että virka tulee haettavaksi.

Esitys

Alueneuvosto esittää, että
6) kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi Keskustan alueseurakuntaan
erityisnuorisotyöpainotteisen nuorisotyönohjaajan viran sekä
7) nimeää haastattelutyöryhmään kaksi edustajaa, kun kirkkoneuvosto
julistaa viran haettavaksi.

Päätös

Alueneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään Pipsa Wilhelmsin ja
toiseksi kysytään Ilona Vehmasta ja varalle Juha Lappalaista.

9 § Talouden toteutuma (liite 3)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)

Talousarviovertailu vuodelta 2017 ei ole vielä aivan lopullinen, mutta esityslistan
liitteenä oleva talousarviovertailun (pvm. 30.1.2018) mukaan Keskustan
alueseurakunta käytti sille osoitetusta toiminnallisesta määrärahasta noin 79 %.
Esitys:

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

10 §
Ilmoitusasiat:
Uusi kevään 2018 toimintaesite valmistunut.

11 §
Alueneuvoston kokousaikataulu kevätkaudella 2018

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

Esitys

ESITYSLISTA
01.02.2018
PÖYTÄKIRJA
07.02.2018

1/2018

9

Alueneuvoston kokoukset kevätkaudella 2018 pidetään keskiviikkoisin
klo 16.30 (kahvitarjoilu 16 alkaen) seuraavasti:
7.3., 18.4., 6.6.

Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.
Päätös

Alueneuvosto hyväksyi kokouspäivät esityksen mukaan.

12 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

13 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09
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PÖYTÄKIRJA
07.02.2018

Allekirjoitukset
PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

SATU MALMIRAE
sihteeri

Käsitellyt asiat

1 – 13 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Alueneuvoston kokouksessa 07.02.2018

Allekirjoitukset

Pirjo-Liisa Junttila

Meija Meuronen

Pöytäkirja yleiKirkkoherranvirastossa
sesti nähtävänä viraston aukioloaikana

08.02.-22.02.2018

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

01.02.2018

Todistaa

ilmoitustaulun hoitaja

1/2018
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