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kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus

Virsi 484

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.20.

48 §
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 4.8.2016
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.
Sihteeriksi valittiin Kaisa Tuomi, kappalaisen Tuija Pirtalan
olevan estynyt.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
04.08.2016
PÖYTÄKIRJA
11.08.2016

5/2016

3

49 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

50 §
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 Juha Lappalainen.

51 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

52 §
Talouden toteutuma tammi – heinäkuussa 2016 (liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

53 §
Lausunnon antaminen nuorisotyönohjaajan viran täyttämisen tarpeellisuudesta
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Nuorisotyönohjaaja (Keskustan alueseurakunta) (---) (vakanssi nro 100)
on 11.5.2016 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut eroavansa Jyväskylän
seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 1.10.2016 alkaen eläkkeelle
siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto on pyytänyt Keskustan
alueneuvostolta lausuntoa viran täyttämisen tarpeellisuudesta ja –
tarvittaessa – viran pääasiallisista tehtävistä ja erityisistä vaatimuksista.
Kirkkoneuvosto kokouksessa 8.6.2016 asiasta todettiin seuraavasti:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta

ESITYSLISTA
04.08.2016
PÖYTÄKIRJA
11.08.2016

ALUENEUVOSTO

5/2016

4

Kirkkoneuvoston 19.2.2014 26 § tekemän periaatepäätöksen mukaisesti
vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttämisestä tai tehtävien uudelleen
järjestämisestä tehdään aina erikseen päätös.
Kirkkoneuvoston edellä mainitun 19.2.2014 tehdyn päätöksen
esittelytekstissä ja sen taustalla olevassa kehittämistyöryhmän raportissa
mainitaan eräitä kyseessä olevan viran täytössä huomioitavia näkökohtia.
Ensinnäkin se, että 2011 henkilöstösuunnitelman mukaan olisi
Keskustassa vähennetty 0,5 diakonian virkaa 2014, mutta
kehittämistyöryhmän raportissa linjattiin, että diakonian virka täytetään,
mutta viran työpanos jakautuu puoliksi nuorten aikuisten työn ja
oppilaitostyön välillä. Jälkimmäinen osuus työstä tapahtuu osana
yhteisen seurakuntapalvelun muuta oppilaitostyötä.
Toiseksi on kirkkoneuvoston em. päätöksen esittelytekstin maininta:
”Raportissa otetaan esiin seuraavat mahdollisuudet vuodesta 2015
alkaen": "Keskustan alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan virka
vähennetään (aikaisintaan 2016)." Lisäksi itse raporttiosassa todetaan
vuoden 2015 kohdalla: ”Kehittämistyöryhmän työskentelyssä on otettu
ehdolle mahdollisuus vähentää kolme nuorisotyönohjaajan virkaa vuosien
2015-2020 aikana eläkkeelle jäämisten yhteydessä": - "Keskustan
alueseurakunnassa vähennyksen toteuttaminen (aikaisintaan 2016) liittyy
edellä mainittuun nuorten aikuisten työhön painottavaan diakonian viran
täyttämiseen 2014." Siinä viitataan myös vuonna 2015 avoimeksi
tulleeseen ja sittemmin täytettyyn Huhtasuon nuorisotyönohjaajan vikaan,
mutta jonkin verran vähemmällä painoarvolla "voidaan ottaa taloudellisen
tilanteen vaatiessa tarkasteltavaksi myös täyttämättä jättäminen"
Kokoavasti voidaan todeta, että aiemmissa suunnitelmissa ei
yksiselitteisesti mainita Keskustan nuorisotyönohjaajan viran
vähentämistä, mutta tietty varautuminen on siihen suuntaan ollut. Nämä
aiemmat suunnitelmat on nyt joka tapauksessa otettava harkintaan asian
valmistelussa.
Asiassa voidaan tässä vaiheessa edetä normaaliin tapaan ja pyytää
Keskustan alueneuvostolta lausunto viran täyttämisen tarpeellisuudesta
ja – jos viran täyttäminen nähdään välttämättömäksi – viran
pääasiallisista tehtävistä ja erityisistä vaatimuksista.

Alueneuvoston lausunto
Keskustan alueseurakunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää ja
perusteltua, että vapautuva nuorisotyönohjaan virka täytetään, ja että
alueseurakunnassa säilyy kolme nuorisotyönohjaajan virkaa. Tämä on
tullut selväksi, kun tammikuusta 2015 lähtien (---) on tehnyt virkaansa
50 prosenttisena, eikä puolikasta virkaa ole täytetty. Tämä on
kuormittanut nuorisotyön tiimiä, erityisesti se näkyy vähentyneissä
mahdollisuuksissa panostaa kouluikäisten (alle rippikouluikäiset)
toimintaan.
Keskustan nuorisotyössä on mukana paljon aktiivisia nuoria, esimerkiksi
leirit ovat aina täynnä. Nuorteniltoihin, isostoimintaan ja muihin
viikkotoiminnan tilaisuuksiin tarvitaan usein enemmän kuin yksi tai kaksi
työntekijää, koska niihin osallistuu enemmän nuoria kuin mitä
alueseurakunnassa kirjoilla olevien nuorten lukumäärän perusteella
voisi päätellä. Tämä on syytä ottaa huomioon työntekijäresurssia
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jaettaessa koko Jyväskylän seurakunnassa. Suurin osa
alueseurakunnan toiminnassa mukana olevista nuorista tulee muista
alueseurakunnista.
Kolmannen nuorisotyönohjaajan viran säilyminen mahdollistaisi nykyistä
paremmin sekä kouluikäisten, rippikoulun jälkeisen nuorisotyön että
nuorten aikuisten työn tekemisen riittävästi ja tasapuolisesti. Se myös
lisäisi resursseja tavoittaa ja kohdata niitä lapsia ja nuoria, joita ei
muuten tavoiteta, esimerkiksi verkkonuorisotyön ja kouluyhteistyön
kautta.
Keskustan alueseurakunnan kolmen nuorisotyönohjaajan työn
painopisteet ovat viime vuosina jakautuneet siten, että yksi on
keskittynyt varhaisnuorisotyöhön / kouluikäisiin, kaksi rippikoulutyöhön
ja rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Vastuualueista huolimatta kukin
työntekijä tarpeen mukaan osallistuu kaikkeen nuorisotyöhön.
Vapautumassa olevan ja toivon mukaan haettavaksi julistettavan
nuorisotyönohjaajan viran painopisteet alueneuvosto määrittelee
seuraavasti:
- laaja-alainen rippikoulun jälkeinen nuorisotyö
- rippikoulutyö ja isoistoiminta
- kerho-, leiri- ja retkitoiminta
- nuorten kohtaaminen verkossa / somessa
- vapaaehtoisten avustajien rekrytointi, koulutus ja ohjaaminen
- jumalanpalvelustehtäviin osallistuminen
- partioyhdyshenkilön tehtävät
- verkostotyö muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa
- osallistuminen alueellisten / kokoseurakunnallisten tapahtumien ja
projektien toteuttamiseen.
Alueneuvosto edellyttää virkaan valittavalta oma-aloitteisuutta,
innovatiivista työotetta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä
tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja. Atk- ja some-osaamisen on
oltava ajan tasalla.
Kelpoisuusehtona virkaan on kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai
kirkon nuorisotyönohjaaja sosionomi/yhteisöpedagogi amk-tutkinto.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Virkaan
valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon jäsen.
Esitys

Alueneuvosto antaa kirkkoneuvostolle yllä olevan lausunnon
nuorisotyönohjaajan viran täyttämisen tarpeellisuudesta sekä viran
painopisteistä.

Päätös

1) Päätettiin, että alueneuvosto antaa ylläolevan lausunnon
nuorisotyöohjaajan viran täyttämiseen kirkkoneuvostolle.
2) Mikäli Kirkkoneuvosto julistaa viran auki, alueneuvosto valitsee
edustajansa haastattelutyöryhmään. Haastattelutyöryhmään valittiin
Pipsa Wilhelms, Liina Hauru ja varalle Juha Lappalainen.
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54 §
Kolehtisuunnitelma syys-joulukuulle 2016 (liite 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 5215 415)

Jyväskylän seurakunnassa alueseurakunnan johtosäännön mukaisesti
alueneuvoston tehtävä on hyväksyä kolehtisuunnitelmat niiden
pyhäpäivien osalta, jotka eivät ole kirkkohallituksen määräämiä ns.
virallisia kolehteja.
Tämän kertaisessa esityksessä alueneuvoston päätettävissä olevista
kohteissa painottuvat kansainvälinen diakonia, jouluaikaan erityisesti
lähetystyön nimikkokohteet, valtakunnalliset keräykset sekä oman
alueseurakunnan alueella taloudellista tukea tarvitsevat ihmiset.
Esitys

Alueneuvosto vahvistaa alueseurakunnan kolehtisuunnitelman syysjoulukuulle 2016 liitteen mukaisena.

Päätös

Kolehtisuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti syys-joulukuulle
2016.

55 §
Ilmoitusasiat
1) Alueseurakunnan toimitilat syyskaudella 2016
2) Alueseurakunnan henkilöstö syyskaudella 2016
3) Reformaation merkkivuoden 2017 vietto Keskustan
alueseurakunnassa.

56 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2016
Esitys

Alueneuvoston kokoukset syyskaudella 2016 pidetään keskiviikkoisin
klo 16 (kahvitarjoilu 15.30 alkaen) seuraavasti:
14.9.
5.10.
16.11.
7.12.
Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä, kun tiedetään, mistä
alueseurakunnalle osoitetaan kesän jälkeen uudet väliaikaiset toimitilat.

Päätös

Kokouspäivät hyväksyttiin esityksen mukaan.
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57 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
58 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26.
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Pöytäkirjan
tarkastus

Alueneuvoston kokouksessa 11.08.2016
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ERKKI LAMPINEN
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