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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
34 §
Alueneuvoston sihteerin valinta
Alueseurakunnan johtosäännön 7 §:n mukaan alueneuvosto valitsee
sihteerin, joka voi olla alueneuvoston jäsen tai kyseisen
alueseurakunnan viran- tai toimenhaltija.
Esitys

Valitaan pastori Miina Karasti alueneuvoston sihteeriksi vuoden 2018
loppuun asti.

Päätös
Valitaan pastori Miina Karasti alueneuvoston sihteeriksi vuoden 2018
loppuun asti.
35 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Alueseurakunnan johtosäännön 4 §:n 2 mom. mukaan kutsu
alueneuvoston kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta ja kutsuun liitetään luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 1.11.2018.
KL 76:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

36 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

§ 39 ja § 40 vaihtavat paikkaa, muuten työjärjestys hyväksytään.

37 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Jäsenluettelon mukaan vuorossa ovat Sahlberg Arja ja
Wuorsalo Erkki.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valitaan Sahlberg Arja Wuorsalo Erkki pöytäkirjantarkastajiksi.

38 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.
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Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

39 §
Seurakuntapastori Miina Karasti esittäytyy
(Esittelijä Antti Koivisto p. 050 353 2727)
Korpilahden alueseurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.10.2018
alkaen on valittu pastori Miina Karasti.
Esitys

Miina Karasti esittäytyy. Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

40
Lausuntopyyntö alueneuvostoille sekä johtokunnille
(Esittelijä Antti Koivisto p. 050 353 2727)
Kirkkoneuvosto käsitteli 26.9.2018 Jyväskylän seurakunnan organisaatiota tarkastelleen
työryhmän loppuraporttia ja päätti pyytää siitä lausunnon alueneuvostoilta ja johtokunnilta lokakuun
loppuun mennessä. Raportti on liitteenä (liite 1).
Alueneuvoston osalta raportissa on aihetta kiinnittää huomiota ja keskustella osuudesta, jossa
raportoidaan luottamushenkilöille tehdyn kyselyn tuloksia.
Merkitystä on myös mm. palkkiosäännön uudistamiseen liittyvällä osuudella.
Alueneuvoston kannalta on erityisen merkittävä raportin käytännön ehdotukset liittyen
alueneuvostojen kokoonpanoon ja työskentelyyn.
Esitys

Keskustellaan raportista, huomioidaan erityisesti esittelytekstissä esiin
nostetut seikat. Annetaan raportista kirkkoneuvostolle lausunto.
Lausuntoehdotus kirkkoneuvostolle:
On tärkeä tarkastella luottamushenkilötyötä Jyväskylän seurakunnassa,
joka kooltaan ja organisaatiorakenteeltaan on Suomen muista isoista
seurakunnista poikkeava. Kymmenen vuoden taival uudessa
Jyväskylän seurakunnassa antaa perspektiiviä ja kokemusta rakenteen
toimivuudesta myös luottamustyön osalta.
Raportin yhteydessä tehdystä kyselystä luottamushenkilöille
Korpilahden alueneuvosto teki seuraavia huomioita: kirjataan
kokouksessa
Sähköiseen asiakirjahallintaan siirtyminen nähtiin hyvänä. Uudistus
vähentää paperin käyttöä ja nykyaikaistaa ja helpottaa
luottamushenkilöiden työskentelyä. Uudistuksen yhteydessä pitää taata
riittävä koulutus luottamushenkilöille ja mahdollisuus käyttää sähköistä
järjestelmää kokouksissa.
Alueneuvoston roolin vahvistaminen siten, että kanttorien valinta
siirretään sen vastuulle, nähtiin hyväksi. Päätösvallan lisääminen
vahvistaa alueneuvoston merkitystä, vaikka sillä on jo nykyisellään
tärkeä tehtävä toiminnan ohjaajana ja suunnittelijana yhdessä
työntekijöiden kanssa.
Työryhmän ehdotus alueneuvostojen kokoonpanon muuttamisesta
(puheenjohtaja + 5 luottamushenkilöjäsentä + 4 varajäsentä + nuorten
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edustus) on toimiva. Uusi kokoonpano sujuvoittaisi alueneuvoston
työskentelyä ja antaisi varajäsenille selkeän mahdollisuuden olla
työskentelyssä mukana. Supistetumpi kokoonpano myös takaisi
päätösvallan varmemmin eri tilanteissa.
Luottamushenkilöiden keskinäinen yhteistyö ja yhteistyö työntekijöiden
kanssa nähtiin tarpeelliseksi. yhteistyöhön liittyvän toiminnan
kehittämistä kannatettiin, mutta liian aikaa vieviä ja raskaita
toimintamalleja ei kannata tehdä. Olisiko Domus-järjestelmän yhteyteen
mahdollisuus luoda luottamushenkilöille ja työntekijöille
keskusteluympäristö, jossa voisi keskustella ja esittää mielipiteitä
päätöksenteon alla olevista asioista?
Luottamushenkilöiden palkkioiden nostaminen ja palkkiosäännön
uudistaminen nähtiin perustelluksi.
Päätös
On tärkeä tarkastella luottamushenkilötyötä Jyväskylän seurakunnassa,
joka kooltaan ja organisaatiorakenteeltaan on Suomen muista isoista
seurakunnista poikkeava. Kymmenen vuoden taival uudessa
Jyväskylän seurakunnassa antaa perspektiiviä ja kokemusta rakenteen
toimivuudesta myös luottamustyön osalta.
Sähköiseen asiakirjahallintaan siirtyminen nähtiin hyvänä. Uudistus
vähentää paperin käyttöä ja nykyaikaistaa ja helpottaa
luottamushenkilöiden työskentelyä. Uudistuksen yhteydessä pitää taata
riittävä koulutus luottamushenkilöille ja mahdollisuus käyttää sähköistä
järjestelmää kokouksissa.
Alueneuvoston roolin vahvistaminen siten, että kanttorien valinta
siirretään sen vastuulle, nähtiin hyväksi. Päätösvallan lisääminen
vahvistaa alueneuvoston merkitystä, vaikka sillä on jo nykyisellään
tärkeä tehtävä toiminnan ohjaajana ja suunnittelijana yhdessä
työntekijöiden kanssa.
Kannattamme alueneuvostojen nykyistä kokoonpanoa. Nuorten edustus
saatava mukaan. Tästä kohdasta Hannu Markkanen jätti eriävän
mielipiteen.
Luottamushenkilöiden keskinäinen yhteistyö ja yhteistyö työntekijöiden
kanssa nähtiin tarpeelliseksi. Yhteistyöhön liittyvän toiminnan
kehittämistä kannatettiin, mutta liian aikaa vieviä ja raskaita
toimintamalleja ei kannata tehdä. Olisiko Domus-järjestelmän yhteyteen
mahdollisuus luoda luottamushenkilöille ja työntekijöille
keskusteluympäristö, jossa voisi keskustella ja esittää mielipiteitä
päätöksenteon alla olevista asioista?
Luottamushenkilöiden palkkioiden nostaminen ja palkkiosäännön
uudistaminen nähtiin perustelluksi.

41 §
Talousarvion toteutuminen
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(Esittelijä Antti Koivisto p. 050 353 2727)
Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n 3. momentin mukaan
alueneuvoston tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja
toimintasuunnitelman toteutumista.
Esitys

Keskustellaan talousarvion toteutumatilanteesta 30.10.2018 (liite 2) ja
merkitään se tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

42 §
Ilmoitusasiat

43 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Raakel- ilta siirtynyt alueseurakunnan toiminnaksi ja Samassa
veneessä-illat yhdessä helluntaiseurakunnan.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

44 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
45 §
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.18.53.

Allekirjoitukset
PIRKKO WEIJO
Pirkko Weijo
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat
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MIINA KARASTI
Miina Karasti
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Allekirjoitukset

ARJA SAHLBERG
Arja Sahlberg

ERKKI WUORSALO
Erkki Wuorsalo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

kirkkoherranvirastossa

12.11.-26.11.2018 viraston aukioloaikana

Kirkkoherranviraston

ilmoitustaululla 1.11.2018

Nähtävilleasettamisesta
on ilmoitettu
Todistaa

Ilmoitustaulun hoitaja

