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JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
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Hauru Liina
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti
Lampinen Erkki
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Henk.koht. varajäsen:
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(Koskinen Sari)
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(Mikkola Arto)
(Luhtaniemi Maria)
(Juusela Jukka)

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri

Pirtala Tuija

kappalainen
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Viitala Arto
Jegoroff Mikko

kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus

Virsi 399

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

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 21.01.2016.
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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
sihteeriksi valittiin Kaisa Tuomi.
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2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen 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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liina Hauru ja Anna Alander.

4§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

5§
Alueneuvoston jäsenten nimeäminen Aseman pysäkin työntekijän viran hakijoiden
haastattelutyöryhmään
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto päätti 25.11.2015, 220 § Aseman pysäkin avoimen
diakoniatoimintaa koskien, että Aseman Pysäkin toimintaa kehitetään
yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan esittämien linjauksien
mukaisesti siten, että Aseman Pysäkin avoimen diakoniatyön jatkoa
koskevissa valmisteluissa keskitytään toiminnan järjestämiseen
ensisijaisesti osana Keskustan alueseurakunnan diakoniatyötä, ja että
toiminnan jatkaminen järjestetään määräaikaisena, kahden vuoden
mittaisena projektina, jonka tarkoituksena on avoimen
diakoniatoiminnan kehittäminen osana muuta avoimen diakonian
toimintaa etenkin keskusta-alueella. Kehittämistyössä tulee ottaa
huomioon etenkin vapaaehtoistyön mahdollisuudet.
Samoin kirkkoneuvosto päätti, että Aseman Pysäkkiä varten varataan
määräraha määräaikaisen työntekijän palkkaamisesta virkasuhteeseen
ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016 siten, että virkasuhteen sijoituspaikka on
Keskustan alueseurakunta, esimiehenä Keskustan aluekappalainen ja
virkapaikka Aseman Pysäkki, ja että palkkauspäätös tehdään
kirkkoherran päätöksellä aluekappalaisen esityksestä enintään vuodeksi
kerrallaan;
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Keskustan alueneuvosto käsitteli asiaa 4.11.2015, 97 §, ja antoi asiassa
seuraavan lausunnon, joka voitiin ottaa huomioon myös kirkkoneuvoston
käsitellessä asiaa 25.11.2015:
”Alueneuvosto keskusteli Aseman Pysäkin avoimen diakoniatoiminnan
jatkamisesta ja keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään seuraavasti ja
se hyväksyttiin kannanotoksi asiaan. Alueneuvosto lausuu näkemyksenään,
että Aseman Pysäkin toiminnan jatkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Toiminta
nousee kirkon ydintehtävästä ja on suoraan oman seurakuntamme strategian
mukainen, ´rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä´. Sekä Aseman Pysäkillä
kävijöiden että siellä toimivien vapaaehtoisten määrä on merkittävä: Aseman
Pysäkki tavoittaa päivittäin n. 100 kävijää, joista suuri osa on
syrjäytymisvaarassa olevia. Aseman Pysäkin toiminnan mahdollistavat 70
vapaa-ehtoista. Aseman Pysäkin toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen on
osoitettava riittävät lisäresurssit. On tunnustettava, että toiminta palvelee koko
seurakuntaa, vaikka se sijoittuu kaupungin keskustaan osana Keskustan
alueseurakunnan toimintaa.”

Alueneuvoston lisäksi Keskustan alueseurakunnan työntekijäkokous
on käsitellyt asiaa työkokouksessa 25.11.2015. Keskustan työyhteisö
suhtautui asiaan vähän alueneuvostoa varautuneemmin. Toisaalta se,
että henkilöresurssi tähän osoitetaan, takaa sen, että toiminta voisi
jatkua ainakin entiseen malliin. Jos kuitenkin toiminta-ajatuksen
kehittäminen ja jonkin uuden näkökulman löytäminen on tavoitteena, niin
silloin aivan oleellista on muun työyhteisön osallistaminen. Tämä on
puolestaan seikka, joka joitakin työntekijöitä askarruttaa: lisääkö tämä
työmäärää, kun Aseman Pysäkki ottaa siitä osansa? Erityisesti
diakonien ja pappien mieltä tämä kysymys askarruttaa. Keskustan
työyhteisön keskustelussa on kyselty myös sitä, kuinka Aseman Pysäkin
nykyinen luonne ja työn edellyttämä osaaminen (osaksi myös päihde- ja
mielenterveyskysymysten osaaminen) liittyisi puheena olleisiin
kehittämisajatuksiin ja siihen, että tulevaisuudessa avoimen toiminnan
toimitilana voisi olla myös Kaupunginkirkko.
Huolimatta Keskustan työyhteisön jossain määrin kriittisestä kyselystä ja
huomioon ottaen alueneuvoston ja aluekappalaisen puoltavat
näkemykset, on kirkkoneuvoston valmistelussa otettu lähtökohdaksi
Aseman Pysäkin toiminnan siirtäminen yhteiseltä seurakuntapalvelulta
Keskustan alueseurakunnan vastuulle. On selvää, että etenkin
siirtymävaiheessa yhteisen seurakunta-palvelun on osaamisellaan ja
Aseman Pysäkkiin liittyvällä kokemuksellaan tuettava toimintaa uudessa
tilanteessa. Aseman Pysäkin työntekijän pääasiallisiksi tehtäviksi on
aiempi tehtäväkuva ja kirkkoneuvoston 25.11.2015 tekemän päätöksen
sisältö huomioon ottaen määriteltävissä seuraavat osa-alueet:
- kehittää ja ohjata vapaaehtoistyön varaan rakentuvaa Aseman
Pysäkin avointa diakonista toimintaa osana Jyväskylän seurakunnan
ja Keskustan alueseurakunnan toimintaa siten, että työssä on selkeä
yhteys diakonian työalaan, mutta samalla laaja-alaisesti yhteyksiä
muuhunkin seurakuntatyöhön
- kehittää vapaaehtoistyön varaan rakentuvaa, avoimissa tiloissa
tapahtuvaa kohtaamista myös muualla keskusta-alueella, ottaen
vastuuta esimiehen antamien suuntaviivojen mukaan mm.
Kaupunginkirkossa käynnistetyn Avoin kirkko -toiminnan
kehittämisestä
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suunnitella Aseman Pysäkin ja siihen liittyen muuta avoimen
diakonian toimintaa siten, että vastuu avoimen diakonian
toiminnoista voi niveltyä osaksi muuta alueseurakunnan toimintaa ja
vakituisten työntekijöiden vastuualueita nyt päätetyn määräajan
jälkeen, vuoden 2018 alusta lukien
luoda ja vahvistaa yhteyksiä niin Jyväskylän seurakunnan omien
toimijoiden kuin muiden yhteistyötahojen kanssa
vastata Aseman pysäkin toiminta- ja taloussuunnittelusta ja
seurannasta sekä raportoida vastuualueisiinsa kuuluvista
toiminnoista esimiehen antamien ohjeiden mukaan alueneuvostolle
ja kirkkoneuvostolle
osallistua esimiehen osoittamalla tavalla tarvittaessa muuhun
seurakuntatyöhön mukaan lukien leirityö ja jumalanpalveluselämä

Asema Pysäkin työntekijän em. tehtäväkuvassa on monia sellaisia
piirteitä, että kirkollinen koulutus ja diakoninen osaaminen antaisi hyvän
pohjan hoitaa ja kehittää työtä. Tällöin voitaisiin palkata henkilö KL 6:1 §
mainitulla tavalla virkasuhteeseen virkaa perustamatta.
Kelpoisuusehdon osalta voitaisiin ottaa lähtökohdaksi piispankokouksen
määrittelemä kelpoisuus diakonian virkaan. Koska tehtävä on
määräaikainen, siihen valittavan ei tarvitse aivan välttämättä täyttää
kelpoisuusehtoa. Tällöin jäisi ainakin "takaportti" sellaisen henkilön
valintaan, joka ei täytä kelpoisuusehtoa. Kirkon jäsenyys ja konfirmaatio
tällaiseen tehtävään vaaditaan riippumatta siitä, onko kyseessä virkavai työsuhde. Virkasuhde diakonian viran kelpoisuusehdolla tarkoittaisi
sitä, että virka olisi muiden diakonian virkojen tapaan luontevaa
määritellä ns. työajattomaksi hengelliseksi viraksi. Kun on otettu henkilö
määräaikaiseen virkasuhteeseen virkaa perustamatta, tämä on
pääsääntöisesti tapahtunut enintään talousarviovuodeksi määrärahojen
puitteissa, mutta testamenttivarojen käyttäminen palkkaukseen
mahdollistanee sinänsä myös vuotta pitempään virkasuhteeseen
ottamisen. Kirkkoherran päätöksin virka voidaan täyttää enintään
vuodeksi. Pitemmäksi ajaksi palkattaessa haettavaksi julistamisesta
tulisi päättä kirkkoneuvostossa ja päätöksen alueseurakunnan diakonian
viran osalta tekisi alueneuvosto. Aseman Pysäkin virka on tähän asti
täytetty vuodeksi kerrallaan (ilman julkista hakumenettelyä kirkkoherran
päätöksin).
Kokouksessaan 17.12.2015 kirkkoneuvosto päätti siis
1) kirkkoneuvoston 25.11.2015 tekemän päätöksen mukaisen
määräaikaisen työntekijän palkkaamisesta virkasuhteeseen ajalle
1.1.2016 - 31.12.2016 siten, että virkasuhteen sijoituspaikka on
Keskustan alueseurakunta, esimiehenä Keskustan aluekappalainen
ja virkapaikka Aseman Pysäkki, ja että palkkauspäätös tehdään
kirkkoherran päätöksellä aluekappalaisen esityksestä enintään
vuodeksi kerrallaan;
2) että virkasuhteessa on kyse työaikalaissa (2 §) ja kirkon
virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitetusta hengellisestä virasta,
johon ei sovelleta työaikalakia;
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3) että virkasuhteeseen valittavalta edellytetään ev.lut kirkon jäsenyyttä
ja konfirmaatiota sekä erityisenä kelpoisuusvaatimuksena
piispainkokouksen päätöksen mukaista diakonian virkaan
kelpoistavaa tutkintoa, kuitenkin niin, että KL 6:14 mainitulla tavalla
valintaa tehtäessä voidaan ottaa huomioon myös henkilö, joka ei
täytä kelpoisuusehtoa;
4) että virkasuhteessa pääasialliset tehtävät ovat yllä olevassa
esittelyssä mainitut:
5) että viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen (järjestelmän
mukainen peruspalkka 2.401,59€/kk).
Aseman pysäkin työntekijän määräaikaiseen virkaan hakuaika päättyi
22.1.2016. Rekrytointiprosessiin sisältyvät haastattelut on tarkoitus
tehdä tammi-helmikuun vaihteessa. Haastattelutyöryhmän
puheenjohtajana toimii aluekappalainen Seppo Wuolio, jäseninä
diakonian työalasihteeri Heini Lekander sekä kaksi Keskustan
alueneuvoston jäsentä, jotka nimetään tässä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoherra nimittää työntekijän
aluekappalaisen esityksestä.
Esitys

Alueneuvosto nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä Aseman pysäkin
tehtävää hakeneiden haastattelutyöryhmään.

Päätös

Alueneuvosto nimesi Pipsa Wilhelmsin ja Pirjo-Liisa Junttilan Aseman
pysäkin haastattelutyöryhmään.

6§
Alueneuvoston jäsenten nimeäminen kanttorin viransijaisuuden hakijoiden haastattelutyöryhmään
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 5215 415)
Keskustan alueseurakunnan B-kanttori Piia Laasoselle on myönnetty
virkavapaata ajalle 18.3.2016 - 27.1.2017. Alueseurakunnan työn
kannalta on kaikin puolin perusteltua, että tehtävään haetaan
viransijainen ko. ajalle. Sijaisuuden ollessa kestoltaan yli 6 kk, se
seurakunnan rekrytointiohjeiden mukaisesti laitetaan avoimeen hakuun.
Alle vuoden mittaisissa sijaisuuksissa päätöksen haettavaksi
julistamisesta ja työntekijän valinnasta tekee kirkkoherra
(aluekappalaisen esityksestä). Kirkkoherra on pyytänyt Keskustan
aluekappalaista alueneuvostoa tarvittavilta osin kuullen valmistelemaan
hakuprosessia ja viranhaltijan valintaa.
Haku viransijaisuuden täyttämiseksi pyritään käynnistämään
mahdollisimman pian, ja hakuajan päätyttyä suoritetaan hakijoiden
haastattelut. Tarkoituksenmukaista on nimetä haastattelutyöryhmä,
jonka puheenjohtajana toimii aluekappalainen Seppo Wuolio, jäseninä
Taulumäen yksikön vastuukanttori Jukka Hassinen sekä alueneuvoston
keskuudesta kaksi henkilöä, jotka nimetään tässä kokouksessa.
Viransijaisen tehtäväkuva on perusteltua säilyttää voimassa olevan
tehtäväkuvan kaltaisena, sen pääasialliset tehtävät ovat:
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vastuu alueseurakunnan jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien
musiikista
kirkolliset toimitukset
kuorotoiminta ja musiikkiryhmien toiminta
rippikoulun musiikkiopetus ja muu musiikkikasvatus
soitinten hankinta ja muu huolto
yhteistyö kaupungin musiikkielämän muiden toimijoiden kanssa
toiminta- ja taloussuunnittelu

Koska viranhoitoon sisältyy työskentelyä lasten ja nuorten parissa,
viransijaisuuteen valitulta tulee edellyttää rikosrekisterilain 6 § 2.
momentin mukainen rikosrekisteriote. Hänen tulee myös esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Esitys

Alueneuvosto nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä kanttorin
viransijaisuutta hakeneiden haastattelutyöryhmään.

Päätös

Alueneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään Liina Haurun ja Eero
Rädyn.

7§
Matkaraportti ystävyysseurakuntamatkalta Debreceniin 20.-24.11.2015 (Liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnasta tehtiin ystävyysseurakuntavierailu Unkarin
Debreceniin 20.-24.11.2015. Matkalle osallistuivat seurakuntapastori
Minna Korhonen, aluekappalainen Seppo Wuolio, vs. lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki sekä luottamushenkilö Liisa Kuparinen.
Seppo Wuolion laatima matkaraportti liitteenä.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

8§
Keskustan alueseurakunnan tilakysymyksen edistäminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnan toimitilaratkaisu on hallinnon ja yhteisten
työmuotojen sekä Keskustan alueseurakunnan osalta ollut vireillä
vuodesta 2010, kiinteistöstrategian laatimisesta lähtien. Em. yksiköiden
toimitilat sijoittuivat tuolloin pääasiassa Keskusseurakuntataloon
Yliopistonkadulla. Keskustan alueseurakunnan toimitiloina olivat tuolloin
myös Kaupunginkirkko, Keljon ja Lohikosken seurakuntakeskukset,
pienet kerhotilat Lohikosella sekä Lutakossa sekä Vanha Pappila.
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Viime vuosien aikana Keskustan alueseurakunta on joutunut
luopumaan sekä Keljon ja Lohikosken srk-keskuksista, että Lutakon
kerhotilasta. Keskusseurakuntatilojen toiminnot ovat tällä hetkellä
evakkotiloissa Cygnaeuksenkatu 8:ssa (toimistot sekä yksi kerhohuone)
sekä lapsi- ja nuorisotyön osalta Yliopistonkatu 26 ja 28 vuokratiloissa.
Lohikosken toiminnoista suurin osa on siirretty Lahjaharjun kappeliin.
Tähän mennessä toimitilaratkaisuiksi on esillä pidetty monia eri
vaihtoehtoja, joissa yhdistyisivät Keskustan alueseurakunnan sekä
hallinnon ja yhteisen seurakuntapalvelun tarpeet. Vaihtoehtoina on
pidetty mm. Keskusseurakuntatalon peruskorjausta, uudishanketta
Taulumäelle, Valtiontalon rakennushankkeeseen osallistumista sekä
Pappilaan ja vuokratiloihin sijoittumista.
Keskustan alueseurakunnan erityisesti esillä pitämänä mahdollisuutena
on viime aikoina hahmoteltu Kaupunginkirkon tilojen uudelleen
järjestelyä kirkkosalissa sekä ns. kryptan rakentamista, mikä
mahdollistaisi jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan lisäksi monien
muidenkin toimintatoimintojen – jopa kirkkokahvien - sijoittamista kirkon
tiloihin.
Toimitila-asiaa käsitellään seurakunnassa lähiaikoina aikana siten, että
valintoja ja päätöksiä eri vaihtoehtojen osalta olisi mahdollista tehdä jo
ennen kesää. Kirkkoneuvostossa asiaa käsitellään seuraavan kerran
27.1.
Aluekappalainen esittelee asiaa suullisesti kirkkoneuvoston esityslistalla
esillä olevan aineiston pohjalta, joka on nähtävissä Jyväskylän
seurakunnan verkkosivuilla: Info ja asiointi / Päätöksenteko /
kirkkoneuvosto.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

9§
Muut esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

10 §
Alueneuvoston kokousaikataulu kevätkaudelle 2016
Esitys

Alueneuvoston kokoukset kevät kaudella 2016 pidetään keskiviikkoisin
klo 16 (kahvitarjoilu 15.30 alkaen) seuraavasti:
10.2.
9.3.

Toimintakertomukset
Toiminta- ja taloussuunnittelun käynnistäminen
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Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Päätettiin kevään kokousaikatauluksi.

11 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/ valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

12 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
21.01.2016
PÖYTÄKIRJA
26.01.2015

Allekirjoitukset
PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

Kaisa Tuomi
sihteeri

Käsitellyt asiat

1- 12 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Alueneuvoston kokouksessa 26.01.2016

Allekirjoitukset

ANNA ALANDER

LIINA HAURU

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

27.01.-09.02.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

21.01.2016

Todistaa

TIINA AVELA
ilmoitustaulun hoitaja

1/2016
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