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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 22.03.2017 klo 16.00 kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen

PAIKKA

Aseman Pysäkki, Asema aukio Hannikaisenk. 27-29, Jyväskylä

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Wilhelms Pipsa
Räty Eero poistui 16 § 18:05
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti läsnä 16 § alkaen 16:20
Korhonen Marketta
Lampinen Erkki
Lappalainen Juha poistui 16 § 18:05
Tuovinen Kati

Henk.koht. varajäsen:
(Ylimaunu Veera)
(Tolonen Marko)
(Pasanen Vili)
(Mikkola Arto)
(Koskinen Sari)
(Mäenpää Arja-Liisa)
(Juusela Jukka)
Leppisaari Carolina

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri

Hanna Koli

vs. kappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko
Elina Lintulahti
Johanna Pontinen
Lea Pietiläinen
Auni Pelkolainen
Katriina Ilvesmäki
Kirsi-Maria Piippanen
Ilpo Vuorenoja

kirkkoherra
KN:n edustaja
§ 16
§ 16
§ 16
§ 16
§ 16
§ 16
§ 16

Kokouksen avaus

Aluekappalainen piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 273.

12 §
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 16.03.2017.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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13 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksytty työjärjestykseksi.

14 §
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

Erkki Lampinen ja Pirjo-Liisa Junttila valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

15 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin osallistujalistan mukaan.

16 §
Toiminnan suuntaviivat Keskustan alueseurakunnassa vuosille 2018-2020
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnan kolmevuotiset toiminta- ja taloussuunnitelmat
vuosille 2018-2020 laaditaan keväällä 2017. Näistä vuosi 2018
suunnitellaan tarkemmin, jälkimmäisten vuosien osalta nostetaan joitain
mahdollisia tai jo tiedossa olevia suunnitelmia ja haasteita. Suunnittelua
varten alueneuvosto ja työyhteisön edustajat (tiimien edustajat)
keskustelevat ajankohtaisista eri työmuotojen toimintaan liittyvistä
asioista sekä toiminnan painopisteistä, toimintaympäristön muutoksista
ja haasteista lähivuosien aikana. Käytävän keskustelun ja
alueseurakunnalle lähiaikoina annettavien laadintaohjeiden sekä
talousraamin pohjalta työalatiimeissä valmistellaan huhti-toukokuun
aikana toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka tuodaan tämän hetken
arvion mukaan alueneuvoston käsiteltäviksi 7.6.2017.
Toimintasuunnitelman rakentamisessa käytetään pohjamateriaalina
vuoden 2017 toimintasuunnitelmia ja toimintakertomusta vuodelta 2016
sekä Jyväskylän seurakunnan uusinta strategiaa Rohkeasti
hengellinen, reilusti välittävä. Samalla kun hahmottelemme vuoden
2018 toimintaa alueseurakunnan omasta toimintaympäristöstä ja sen
erityispiirteistä käsin, strategiasta nousevat suuntaviivat ohjaavat työn ja
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toiminnan sisältöjä samansuuntaisesti kuin Jyväskylän seurakunnan
muissakin alueseurakunnissa ja työyksiköissä. Koko seurakunnan
yhteisiä painopisteitä ole vielä asetettu, mutta luottamushenkilöiden ja
johtavien viranhaltijoiden kesken pidetyssä toiminnan ja talouden
suunnitteluseminaarissa huomioitiin mm. vuoden 2018 seurakuntavaalit.
Yleisesti todettiin lasten ja perheiden tukemisen tärkeys sekä
toimintakulttuurissa tapahtuvat muutokset, joissa on huomioitava
ajanmukaisten viestintätaitojen ja –keinojen kehittäminen. Vuoden 2019
kohdalla on syytä valmistautua siihen, että Jyväskylässä järjestetään
toukokuussa Kirkkopäivät.
Tässä kokouksessa painopistekeskustelua on tarkoitus käydä siten, että
työalatiimien edustajat käyttävät lyhyen puheenvuoron (max 5 min.)
oman työalansa ajankohtaisista kysymyksistä.








Jumalanpalveluselämä ja muut seurakuntatilaisuudet (= yleinen
seurakuntatyö)
Musiikki
Varhaiskasvatus
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, rippikoulutyö
Diakonia
Lähetystyö
Aikuistyö / nuoret aikuiset

Puheenvuorojen pohjalta käydään keskustelu, jonka johtopäätöksiä
hyväksi käyttäen työyhteisö valmistelee tiimeissä työalakohtaiset
toimintasuunnitelmat vuosille 2018-2020. Ne käsitellään alueneuvoston
kokouksessa 7.6.2017.

Esitys

Alueneuvosto
1) keskustelee työalatiimien puheenvuorojen ja Jyväskylän
seurakunnan strategian pohjalta toiminnan painopisteistä vuosina
2018-2020.
2) nostaa 1-3 koko alueseurakunnan toimintaympäristöstä nousevaa
yhteistä asiaa huomioon otettavaksi toimintasuunnitelmia
laadittaessa.

Päätös

Kuulimme työalatiimien puheenvuorot ja keskustelun pohjalta päätettiin
nostaa yhteisiksi asioiksi 1) Lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen
arjen verkostoissa. 2) Kaupunginkirkko toiminnan keskiössä.

17 §
Suomen lähetysseuran palvelusopimuksen päivittäminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnan keskustan alueseurakunnalla on lähetystyön
palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen
tarkoituksena on määritellä ne ulkomaantyön kohteet, joita seurakunta
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tahtoo tukea Suomen Lähetysseuran kautta, sekä se taloudellinen
panos, jonka seurakunta tähän työhön vuosittain osoittaa. Sopimuksen
kohteet ovat olleet Kambodzhan kirkollinen työ ja nimikkolähetit Hanna
ja Dennis Londo. Dennis Londo on kutsuttu Tansaniaan valtion
aluehallinnon tehtäviin ja siksi hänen työsuhteensa Suomen
Lähetysseuraan on päättynyt syksyllä 2016. Londojen perhe asettuu
asumaan Tansaniaan. Hanna Londo jatkaa Suomen Lähetysseuran
palveluksessa. Hän siirtyy Kambodzhasta Tansaniaan, jossa hän
työskentelee hankkeessa Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret.
Seurakunnan talousarviovaroista Suomen Lähetysseuralle on osoitettu
8 000€ Kambodzhan kirkolliseen työhön ja Londojen perhettä on tuettu
5 000€ seurakunnasta kootuista vapaehtoisista varoista Suomen
Lähetysseuralle.
Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret –hanke toteutetaan
Tansaniassa Morogoron hiippakunnan alueella. Morogoro on
yliopistokaupunki ja erityisesti kampusalueilla riski joutua seksuaalisesti
väärinkäytetyksi on suuri. Seksiä käytetään kaupantekovälineenä niin
opiskelijoiden kuin opettajienkin tahoilta. Hankkeen tarkoituksena on
vähentää nuorten naisten ja tyttöjen prostituoiduksi joutumisen riskiä
opastamalla heitä toisenlaisen toimeentulon piiriin
Morogoron hiippakunnan toimintakyvyn vahvistamisessa keskitytään
ruohonjuuritason työntekijöiden osaamiseen. Hiippakunnassa on pula
koulutetuista työntekijöistä. Siksi heitä pyritään kouluttamaan ja
osaamista vahvistamaan niin hengellisellä kuin taloudelliseen
omavaraisuuteen tähtäävällä alueella.
Esitys:

Keskustan alueseurakunta esittää yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunnalle, että
1) Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Kambodzhan
kirkollisen työn ja nimikkolähettien Hanna ja Dennis London työn
tukemiseksi lakkautetaan.
2) Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan uusi palvelusopimus,
millä tuetaan nimikkolähetti Hanna London työtä Tansaniassa ja
Morogoron hiippakunnan työtä.
3) Hanna London työtä tuetaan 8 000€ ja Morogoron hiippakunnan
työtä 5 000€. Sopimuksen summat katetaan Jyväskylän
seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
talousarviovaroista. Lakkautetun sopimuksen talousarviovaroista
8000€ siirtyy uuteen sopimukseen ja ns. avoimesta
talousarviotuesta Suomen Lähetysseuran työlle, osoitetaan 5 000€
merkitään käytettäväksi Morogoron hiippakunnan työn tukemiseksi.
4) Keskustan alueseurakunta sitoutuu pitämään sopimuksen sisältöä
esillä oman alueseurakunnan työssä.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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18 §
Kolehtisuunnitelma touko-elokuulle 2017 (liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnassa alueneuvoston tehtäviin kuuluu
johtosäännön mukaisesti hyväksyä kolehtisuunnitelmat niiden
pyhäpäivien osalta, jotka eivät ole kirkkohallituksen määräämiä ns.
virallisia kolehteja.
Esitys

Alueneuvosto vahvistaa alueseurakunnan kolehtisuunnitelman toukoelokuulle 2017 liitteen mukaisena

Päätös

Vahvistettiin kolehtisuunnitelma muuten esityksen mukaan paitsi
vaihdettiin 13.8 kohteeksi ”Jyväskylän keskustan alueseurakunnan
diakoniatyölle vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien ihmisten
auttamiseen.”

19 §
Ilmoitusasiat:
1) Pirkko Markkasen kirje Liisa Melligerin nimikkolähettisopimuksen jatkamisen
puolesta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

2) Lohikosken-Lahjaharjun kirkkotiimin kokouksessa toivotaan, olisiko viestinnässä
mahdollista nostaa Lahjaharju omaksi otsikokseen ja Lahjaharjun kappelissa
pidettävät messut sen alle.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

20 §
Alueneuvoston kokousaikataulu kevätkaudella 2017
Esitys

Alueneuvoston jäljellä olevat kokoukset kevätkaudella 2017 pidetään
keskiviikkoisin klo 16.30 (kahvitarjoilu 16 alkaen) seuraavasti:
10.5.
7.6.

Toimintasuunnitelmat

Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

21 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:52.
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Allekirjoitukset
PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

HANNA KOLI
sihteeri

Käsitellyt asiat

12 – 22 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Alueneuvoston kokouksessa 23.03.2017

Allekirjoitukset
Pirjo-Liisa Junttila

Erkki Lampinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

23.03.-06.04.2017
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

16.03.2017

Todistaa

ilmoitustaulun hoitaja
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