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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 05.10.2016 klo 17.00. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen Kerhohuone

PAIKKA

Keskustan alueseurakunnan toimisto, Kerhohuone, Vapaudenkatu 60

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Wilhelms Pipsa
Räty Eero
Alander Anna
Tiusanen Liina
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti
Lampinen Erkki
Lappalainen Juha

Henk.koht. varajäsen:
(Ylimaunu Veera)
(Tolonen Marko)
(Ruokonen Anna)
(Koskinen Sari)
(Pasanen Vili)
(Mikkola Arto) klo 18.33 asti
(Mäenpää Arja-Liisa)
(Juusela Jukka)

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri
Läsnäolo- ja puheoikeus

Mannström Tuija
Viitala Arto
Jegoroff Mikko

kappalainen
kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus

Seppo Wuolio piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.11.

59 §
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 ti 27.09.2016.
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.
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60 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella että lisätään § 67
Muut asiat, jossa käsitellään tila-asioita. Loput pykälät siirtyvät
numerolla eteenpäin.

61 §
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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo-Liisa Junttila ja Arto Mikkola.

62 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

63§
Nuorisotyönohjaajan (määräaikainen) viran hakuprosessi
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.9.2016, että Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan virka täytetään alueneuvoston
esittämillä kriteereillä vuoden määräajaksi, joka hakuprosessin myötä
on tarkentunut ajanjaksolle 1.11.2016 - 31.10.2017. Kirkkoherra valitsee
määräaikaisen viranhaltijan aluekappalaisen esityksestä. Kyseinen virka
vapautuu edellisen viranhaltijan virkasuhteen päättyessä 1.10.2016
lukien eroilmoituksen perusteella.
Kirkkoneuvoston aiemman (8.6.2016) käsittelyn yhteydessä on
nuorisotyönohjaan virkoja koskien todettu seuraavaa:
”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
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olevassa kehittämistyö-ryhmän raportissa mainitaan eräitä kyseessä
olevan viran täytössä huomioitavia näkökohtia.
´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
nuorten aikuisten työhön painottavaan diakonian viran täyttämiseen 2014.´
Siinä viitataan myös vuonna 2015 avoimeksi tulleeseen ja sittemmin
täytettyyn Huhtasuon nuorisotyönohjaajan virkaan, 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.”

Keskustan alueneuvosto antoi asiaan liittyen 11.8.2016 (53 §)
seuraavan lausunnon:
”Keskustan alueseurakunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää ja
perusteltua, että vapautuva nuorisotyönohjaan virka täytetään, ja että
alueseurakunnassa säilyy kolme nuorisotyön-ohjaajan 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 viikko-toiminnan
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 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
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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 amktutkinto. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote.
Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon jäsen.”

Lausunnon antamisen käsittelyn yhteydessä alueneuvosto päätti, että
mikäli kirkkoneuvosto julistaa viran haettavaksi, alueneuvoston
edustajiksi haastattelutyöryhmään nimetään Pipsa Wilhelms ja Liina
Hauru sekä varalle Juha Lappalainen. Kirkkoneuvoston näin päättäessä
se totesi samalla olevan aihetta tarkastella henkilöstörakennetta myös
kokonaisuutena ja päätti käynnistää henkilöstösuunnitelman
päivittämisen. Keskustan nuorisotyönohjaajan virantäytön liittämistä
osaksi laajempaa virkojen tarkastelua puoltaa osaltaan myös se, että
toisessa yhteydessä on jo ehditty päättää, että lapsi- ja perhetyön
työalasihteerin virka on täytetty määräaikaisesti ja tänä aikana
tarkastellaan kasvatuksen organisaatiota. Sittemmin myös nuorisotyön
työalasihteerin virka on tullut avoimeksi ja sen täyttäminen on vielä
ratkaisematta. Niin ikään nuorten aikuisten työtä varten on perustettu
määräaikainen virka kahdeksi vuodeksi syyskuusta 2016 alkaen.
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti Keskustan alueseurakunnan
nuorisotyönohjaajan virka täytetään alueneuvoston esittämillä kriteereillä
vuoden määräajaksi sillä perusteella, että viran täyttö liitetään osaksi
avoinna olevien kasvatuksen virkojen kokonaistarkastelua ja myös
muuta henkilöstösuunnittelua. Kirkkoherra valitsee määräaikaisen
viranhaltijan aluekappalaisen esityksestä. Tämä on seurakunnan
rekrytointiohjeen mukainen käytäntö silloin, kun tehtävän
määräaikaisuus ylittää puoli vuotta mutta rajoittuu yhteen vuoteen.
Virka on tällä hetkellä haettavana, ja sen hakuaika päättyy pe 7.10.2016
klo 15.30. Tämän jälkeen aluekappalainen yhdessä nuorisotyön
työalasihteeri Petri Grönholmin kanssa valitsee hakijoiden joukosta
haastateltaviksi kutsuttavat ja ilmoittaa heille haastatteluajankohdan.
Haastattelut pidetään tiistaina 11.10. klo 9 alkaen alueseurakunnan
uusissa toimitiloissa, Vapaudenkatu 60 (kerhohuone, 1. krs).
Haastattelutyöryhmässä ovat viran puolesta Seppo Wuolio ja Petri
Grönholm, alueneuvoston nimeäminä Pipsa Wilhelms ja Liina Tiusanen
(varalla Juha Lappalainen).
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
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Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi. Koska Liina Tiusanen ja Juha
Lappalainen ovat ilmoittaneet esteestä, heidän tilalleen
haastattelutyöryhmään valittiin alueneuvostosta Arto Mikkola.

64 §
Palaute Jyväskylän seurakunnan strategialuonnoksesta (liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnan uutta strategiaa on valmistelu vuoden
2016 kuluessa luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan
ohjausryhmän johdolla. Ohjausryhmä on 16. syyskuuta hyväksynyt
luonnoksen strategiaksi.
Palautetta strategialuonnoksesta ohjausryhmälle voi antaa 29.9. klo 12
mennessä. Ohjausryhmä kokoontuu vielä 30.9. käsittelemään
palautteen ja hyväksymään kirkkoneuvoston käsiteltäväksi menevän
ehdotuksen strategiaksi. Kirkkoneuvosto on määrä käsitellä asiaa 12.
lokakuuta ja kirkkovaltuuston 25. lokakuuta.
Jos alueneuvoston jäsenet haluavat omissa nimissään antaa asiasta
palautetta, sitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen:
jklsrk.viestinta(at)evl.fi (palautteen antajan henkilöllisyyttä käsitellään
luottamuksellisesti). Alueneuvoston kokouksessa esille tulevat
palautteet muotoillaan alueneuvoston yhteiseksi palautteeksi.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee seurakunnan uuden strategian luonnoksesta
ja antaa siitä palautteen strategian työn ohjausryhmälle.

Päätös

Alueneuvosto piti strategialuonnosta loistavana ja lausui
näkemyksenään, että asiat on siinä esitetty niin selkeästi, ettei niissä
ole tulkinnanvaraa. Alueneuvosto esittää loogisuuden vuoksi, että
strategian arvot esitetään viimeiseksi suuntaviivojen jälkeen.

65 §
Hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 29.10.2016 (liite 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on 29.
lokakuuta Kuortaneella Haapaniemen hiippakuntakartanossa. Liitteessä
tarkemmat tiedot ja ohjelma. Kullakin alueneuvostolla ja johtokunnalla
on mahdollisuus nimetä yksi edustaja tilaisuuteen. Mikäli kokousta ei
ole ennen ilmoittautumisajan päättymistä, lähtijänä voivat olla ensi
sijaisesti puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Yhteislähtö on Jyväskylästä noin klo 7 ja paluu noin klo 17.30. Lähtijöille
ilmoitetaan tarkemmin aikataulu ja lähtöpaikka.
Lähtijöiden nimet tulee ilmoittaa Anneli Ijäkselle, puh. 040 5350324,
anneli.ijas@evl.fi, 16.10. mennessä.
Esitys

Alueneuvosto nimeää edustajan hiippakunnan
luottamushenkilöpäivään.
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Alueneuvosto valtuuttaa Seppo Wuolion selvittämään löytyykö
alueneuvostosta edustajaa hiippakunnan luottamushenkilöpäivään.

66 §
Ilmoitusasiat
Keskustan alueseurakunnan uudet, väliaikaiset, toimitilat Vapaudenkatu
60:ssa on otettu käyttöön. Tarkoitus on järjestää ”tupaantuliaiset”,
toimitilojen siunaus ja avointen ovien päivä vielä lokakuun aikana.
Tarkempaa ajankohtaa haetaan vielä, yksi mahdollinen päivä on
perjantai 14.10. Alueneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että tilojen
siunaus toteutetaan syyskauden aikana. Tarkempi ajankohta selviää
myöhemmin.
67 §
Muut asiat
Keskustan alueseurakunnan pysyvät tilat
Seppo Wuolio kertoi tämänhetkisistä esillä olevista vaihtoehdoista
Keskustan alueseurakunnan pysyviksi tiloiksi. Alueneuvosto esittää
toiveena kirkkoneuvostolle, että mikäli kaikkia tarvittavia toimitiloja
koskevaa yhteistä ratkaisua ei saada aikaan, Keskustan
alueseurakunnan toimitilaratkaisusta päätetään ensimmäiseksi.
Alueneuvosto katsoo, että Keskustan alueseurakunnan tilatarpeet
voivat toteutua parhaiten, jos seurakunta ostaa tai vuokraa toimitilat
Reimarista. Pappilaa alueneuvosto ei pidä suojeluvaatimusten vuoksi
parhaana vaihtoehtona ratkaisemaan alueseurakunnan tilatarpeita.

68 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2016
Esitys

Alueneuvoston kokoukset syyskaudella 2016 pidetään keskiviikkoisin
klo 16 (kahvitarjoilu 15.30 alkaen) seuraavasti:
5.10.
16.11.
7.12.
Kokouspaikka alueseurakunnan uudet toimitilat, Vapaudenkatu 60, ellei
kokouskutsussa toisin mainita.

Päätös

Alueneuvoston kokoukset pidetään esityksen mukaisesti.

69 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
70 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.
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PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

59 - 70 §

Pöytäkirjan
tarkastus

6.10.2016

TUIJA MANNSTRÖM
sihteeri

Allekirjoitukset
PIRJO-LIISA JUNTTILA

ARTO MIKKOLA

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

06.10.-20.10.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

29.09.2016

Todistaa
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