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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 04.10.2017 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 (poistui 18.15)
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti
Korhonen Marketta
Lampinen Erkki
Lappalainen Juha
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

Kirsi Pohjola

seurakuntapastori

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko

kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus
Alkuhartaudessa vietettiin hiljainen hetki Jukka Juuselan poismenon
johdosta.
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.46.

43 §
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 28.9.2017.
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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44 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi niin, että esityslistan
käsittelyjärjestyksestä poiketen kohta 47 ja 48 vaihtavat paikkaansa.

45 §
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 Pirjo-Liisa Junttila ja Marketta Korhonen.

46 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin asialistan mukaisesti sekä pykälän
47 käsittelyn ajaksi läsnäolo- ja puheoikeus Antti Laitiselle.

47 §
Loppuraportti Aseman Pysäkin toiminnasta (Liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto päätti 25.11.2015, 220 §, että Aseman Pysäkin toimintaa kehitetään
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. Lisäksi päätettiin, että Aseman Pysäkkiä varten
varataan määrärahat työntekijän palkkaamiseksi määräajaksi 2016-2017.
Kirkkoneuvosto myös päätti edellyttää, että kirkkoneuvostolle tuodaan väliraportti
Aseman Pysäkin toiminnasta ja siihen liittyvästä kehittämistoiminnasta marraskuun
loppuun 2016 mennessä ja loppuvaiheen raportti syyskuun loppuun 2017 mennessä.
Projektin väliraportti esiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 14.12.2016, 223 §.
Kirkkoherran päätöksellä projekti sai rahoituksen myös vuodelle 2017.
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Tässä kokouksessa on esillä Aseman Pysäkin toiminnanohjaaja Antti Laitisen laatima
loppuraportti, jonka johtopäätökset ovat vahvasti sen suuntaisia, että Pysäkin toiminta
on kasvanut hyvin osaksi Keskustan alueseurakunnan elämää ja toimintaa. Sen soisi
tavalla tai toisella jatkuvan. Raportin lopussa esitetään johtopäätöksiä ja erilaisia
vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi jatkossa.
Antti Laitinen on kokouksessa esittelemässä raporttia.

Esitys

Alueneuvosto päättää esittää kirkkoneuvostolle, että Aseman pysäkin
toimintaa jatketaan Keskustan alueseurakunnan yhteydessä jollakin
raportissa esitetyllä tavalla

Päätös

Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että Aseman pysäkin toimintaa
jatketaan Keskustan alueseurakunnan yhteydessä Antti Laitisen
laatiman ja esittelemän raportin (Liite 1) esittämällä tavalla.

48 §
Lausuntopyyntö henkilöstösuunnittelusta alueneuvostoille
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.11.2016, 155 § perustaa työryhmän
päivittämään henkilöstösuunnitelmia. Työryhmän ensisijaiseksi tehtäväksi annettiin
tehdä helmikuun loppuun 2017 mennessä ehdotus kriteereistä alueseurakuntien
väliselle resurssien jaolle sekä ehdotus vuotta 2017 koskevista henkilöstörakennetta
koskevista muutoksista. Toiseksi työryhmän tuli raportoida kirkkoneuvostolle
laajemman henkilöstösuunnittelun teemoista ja ehdotus tämän laajemman
henkilöstö-suunnittelun jatkoprosessista tavoitteineen ja aikatauluineen.
Kirkkoneuvosto päätti jatkaa työryhmän työskentelyaikaa siten, että sen on tuotava
jatkovalmistelusta väliraportti (toimitettu sähköpostitse alueneuvoston jäsenille
aiemmin syyskuussa) kirkkoneuvostolle kesäkuun 2017 kokoukseen sekä
loppuraportti lokakuun 2017 kokoukseen; ja että työryhmän tulee jatkovalmistelussa
kuulla eri työyksiköitä niin työntekijöiltä kuin alueneuvostoilta ja johtokunnilta
lausunnot pyytäen, mukaan lukien lapsivaikutusten arviointi.
Tässä kokouksessa käsitellään työryhmältä alueneuvostolle esitettyä
lausuntopyyntöä siinä esitettyine kysymyksineen. Lausuntopyyntö on
kokonaisuudessaan seuraavanlainen:
Kirkkoneuvoston asettama, henkilöstösuunnitelmaa päivittävä työryhmä pyytää alueneuvostoja
tutustumaan kesäkuussa kirkkoneuvostolle jätettyyn väliraporttiin sekä muuhun tässä
lausuntopyynnössä mainittuun aineistoon ja antamaan lausunnossaan vastaukset alla oleviin
kysymyksiin.
Tässä vaiheessa valmistelun painopiste on alueseurakuntien välisessä henkilöstöresurssien jaossa.
Tukipalvelut ja yhteiset toimintamuodot tulevat lähemmän tarkastelun kohteeksi myöhemmässä
vaiheessa. Tarkoitus on nyt esillä oleviin väliraportin lukuihin täydentää myös osuus, jossa
tarkastellaan yleisellä tasolla kirkon henkilöstötilanteen kehittymistä vuoteen 2025 mennessä sekä
kartoitetaan Jyväskylän seurakunnan odotettavissa olevat eläkkeelle jäämiset vuoteen 2025
mennessä.
Lausuntopyynnön sisältö hyväksyttiin työryhmän kokouksessa 29. elokuuta. Asian valmistelussa
otettiin huomioon ensi vaiheen palaute, jota oli saatu aluekappalaisilta elokuun kuluessa.
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Lausunnot tulee antaa 5.10.2017 mennessä ja kokouspöytäkirjan tavanomaisen tiedoksi antamisen
ohella lähettää suoraan: anneli.ijas@evl.fi
Alueseurakunnasta pyydetään vain yksi lausunto eli alueneuvostolta, mutta myös koko
alueseurakunnan työyhteisöä on syytä kuulla alueneuvoston lausuntoa valmisteltaessa.
1. Onko työryhmän väliraportissa mainittu yhteistoiminta-alueisiin perustuva laskentatapa
henkilöstöresurssien jaolle kannatettava?
2. Onko syytä tehdä muutoksia nykyisten yhteistoiminta-alueiden kokoonpanoihin ja alueellisiin
rajoihin (työryhmän keskusteluissa on ollut lähinnä esillä kysymys, voisivatko Huhtasuo ja
Keskusta muodostaa yhteistoiminta-alueen sekä Kuokkala ja Vaajakoski; väliraportin
taulukoissa mainituista kiintiöistä tehdään ao. alueseurakuntien lausuntopyynnön liitteeksi
koeluontoisesti laskenta, millaiseksi resurssien jako muodostuisi tältä pohjalta)
3. Millaiseksi toivotte yhteistoiminta-alueen roolin kehittyvän ja kuinka yhteistoiminta-alueiden
puitteissa tapahtuvaa joustavaa henkilöstön toimintaa voitaisiin yleisesti ottaen kehittää?
4. Olisiko tässä yhteydessä tai lähitulevaisuudessa harkittava muutoksia nykyiseen
alueseurakuntajakoon ja alueseurakuntien määrään, esimerkiksi toteuttamalla neljän
yhteistoiminta-alueen sijaan neljä alueseurakuntaa? (Liitteenä olevassa ”Mahdollisia
lisälukuja…” on pohdittu tätä kysymystä)
5. Onko perusteltua siirtyä varhaiskasvatuksessa (lapsi- ja perhetyö) kaikilla yhteistoiminta-alueilla
sellaiseen esimiesjärjestelyyn, joka nyt käytössä Keltinmäen-Säynätsalon-Korpilahden
yhteistoiminta-alueella, että yksi lapsityönohjaaja on kaikkien lastenohjaajien lähiesimies, mutta
lastenohjaat ovat kuitenkin sijoitettuina alueseurakuntiin ja myös kukin aluekappalainen on
lastenohjaajille ylempänä esimiehenä?
6. Onko perusteltua siirtyä suntiotyössä pääpiirteissään edellä kuvatun varhaiskasvatuksen mallin
kaltaiseen järjestelyyn, joissa suntiot (seurakuntamestarit, vahtimestari-siivoojat) ovat
sijoitettuina alueseurakuntiin, mutta heillä on yhteinen lähiesimies yhteistoiminta-alueella ja
myös aluekappalainen toimii ylempänä esimiehenä. Suntiot eivät siis olisi suoraan
kiinteistöpalveluiden yksikössä, lukuun ottamatta muutamia etenkin kiinteistötekniikkaa hoitavia
työntekijöitä.
7. Mitä ajattelette siitä, että aluesihteerit irrotettaisiin yhteistoiminta-alueiden kiintiöstä ja heistä
sekä yhteisen seurakuntapalelun kahdesta toimistosihteeristä ja mahdollisesti myös joistakin
kirkkoherranviraston toimistosihteereistä muodostettaisiin kokoseurakunnallinen, yhteisesti
johdettu tiimi, jonka jäsenten työskentely voisi kuitenkin paljolti tapahtua alueseurakunnissa?
Tavoitteena olisi turvata tasapuoliset hyvät sihteeripalvelut kaikille yksiköille siten, että lomien ja
muiden poissaolojen aikana sijaistukset voitaisiin järjestellä sujuvasti.
8. Mikäli nähdään, mm. mahdollisen työajattomien työntekijöiden työaikakokeilun vuoksi,
aiheelliseksi vahvistaa työnjohdollista roolia joillekin työntekijöille, mikä olisi tähän soveltuvin
malli nuorisotyötä, diakoniaa ja musiikkityötä ajatellen? Onko kannatettavaa luoda
lähiesimiesjärjestely alueseurakunnassa tai yhteistoiminta-alueella ja kuinka? Vai onko
perustellumpaa vahvistaa yhteistoiminta-alueen tiimiyhdyshenkilön roolia koordinoijana (ei
lähiesimiehenä) samaan tapaan tai kehittäen mallia, joka musiikkityössä tällä hetkellä?
9. Mitä konkreettisia toimenpiteitä tulisi alueseurakunnassanne ja yhteistoiminta-alueellanne tehdä
vuoteen 2020 mennessä, jotta saavutettaisiin väliraportissa mainitut tavoitteet henkilöstön
määrässä yhteistoiminta-alueilla? Ehdotusten valmistelussa voidaan käyttää tukena liitteenä
olevaa alustavaa tilannekatsausta.
10. Mitä muuta haluatte sanoa meneillään olevasta henkilöstösuunnittelusta väliraportin, tämän
lausuntopyynnön ja muun henkilöstösuunnittelussa esillä olleen aineiston nojalla?

Lausuntopyyntö ja sen ohessa toimitettu aineisto on ollut alueseurakunnan työntekijöiden
saatavilla. Asiaa on käsitelty niin koko työyhteisön kuin työalatiimien kokouksissa. Tiimit ja jotkut
yksittäiset työntekijät ovat kirjanneet ajatuksiaan, jotka huomioidaan annettavassa lausunnossa.
Lausunto on jätettävä 5.10.2017 mennessä.
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Alueneuvosto antaa vastauksensa sille esitettyyn lausuntopyyntöön Jyväskylän
seurakunnan henkilöstösuunnittelusta.
Päätettiin antaa liitteen 2 mukainen vastaus lausuntopyyntöön Jyväskylän
seurakunnan henkilöstösuunnitelmasta.

49 §
Ilmoitusasiat:
Vapaudenkatu 60 toimitilojen sisäilmatilanteesta

50 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2017
Esitys

Alueneuvoston kokoukset syyskaudella 2017 pidetään keskiviikkoisin
klo 16.30 (kahvitarjoilu 16 alkaen) seuraavasti:
15.11.
12.12.
Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätös

Päätettiin tulevat kokousajat esityksen mukaisesti.

51 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

52 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Kokous päätettiin klo 18.50.
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Allekirjoitukset
PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

KIRSI POHJOLA
sihteeri

Käsitellyt asiat

43 - 52 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Alueneuvoston kokouksessa 04.10.2017

Allekirjoitukset

Marketta Kokkonen

Pirjo-Liisa Junttila

Pöytäkirja yleiKirkkoherranvirastossa
sesti nähtävänä viraston aukioloaikana

05.10.-19.10.2017

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

28.09.2017

Todistaa

ilmoitustaulun hoitaja
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