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25 §
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 31.03.2016.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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26 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

27 §
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 Eero Räty.

28 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Antti Laitiselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus 29 § ajaksi. Kaisa
Tuomi valittiin kokouksen sihteeriksi. Muuten läsnäolo- ja puheoikeus
myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

29 §
Aseman Pysäkin toiminnan kehittäminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Aseman pysäkin avoin diakoniatoiminta siirtyi vuoden 2016 alussa
yhteisen seurakuntapalvelun piiristä Keskustan alueseurakunnan
yhteyteen. Viime vuonna seurakunnassa todettiin, että on olemassa
kehittämistarvetta sen tyyppiselle toiminnalle, jota Aseman Pysäkillä on
voitu toteuttaa. Eri vaihtoehtojen joukosta kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 25.11.2015, että Aseman Pysäkin toimintaa kehitetään
jatkossa 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. Tavoitteena on
järjestää Aseman Pysäkin ja avoimen diakoniatyön toiminta sekä siitä
nouseva vapaaehtoistyö siten, että vuoden 2017 loppuun mennessä se
on integroitunut osaksi alueseurakunnan muuta toimintaa,
Kaupunginkirkon Avoin kirkko- ajatusta ja työntekijöiden vastuualueita.
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Aseman Pysäkkiä varten varattiin määräraha määräaikaisen työntekijän
palkkaamiseksi aluksi vuoden 2016 loppuun ja mahdollistaen
työsuhteen jatkamisen kirkkoherran päätöksellä myös vuodeksi 2017.
Kirkkoneuvosto edellytti päätöksessään, että sille tuodaan väliraportti
Aseman Pysäkin toiminnasta ja siihen liittyvästä kehittämistoiminnasta
marraskuun loppuun 2016 mennessä ja loppuvaiheen raportti syyskuun
loppuun 2017 mennessä.
Aseman Pysäkin määräaikainen virkasuhde oli avoinna tammikuussa
2016, ja kirkkoherra nimitti tehtävään 1.3. alkaen kasvatustieteiden
maisteri Antti Laitisen. Hän on tässä kokouksessa selostamassa
Aseman Pysäkin nykytilannetta ja kehitysnäkymiä.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

30 §
Talouden toteutuma tammi-maaliskuu 2016 (liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

31 §
Kolehtisuunnitelma touko-elokuulle 2016 (liite 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnassa alueseurakunnan johtosäännön mukaisesti
alueneuvoston tehtäviin kuuluu hyväksyä kolehtisuunnitelmat niiden
pyhäpäivien osalta, jotka eivät ole kirkkohallituksen määräämiä ns.
virallisia kolehteja.
Tämän kertaisessa esityksessä on suurin osa alueneuvoston
päätettävissä olevista kohteista esitykseen kirjattu. Ne ovat eri syistä
perusteltuja, mm. konfirmaatiopyhiin esitetään kolehtikohteita, joilla olisi
kosketuspintaa nuorten ja perheiden elämään. Myös ystävyysseurakuntamme taloudelliseen tulemiseen Unkarin Debrecenissä esitetään
yhtä kolehtia. Avoimeksi on jätetty kolmen pyhäpäivän kolehdit: to 5.5.,
su 12.6. ja su 21.8.
Esitys

Alueneuvosto nimeää sen vapaasti nimettävissä olevat kolehtikohteet ja
hyväksyy kolehtisuunnitelman touko-elokuulle 2016.

Päätös

Alueneuvosto nimesi kolehtikohteet ja hyväksyin kolehtisuunnitelman
touko-elokuulle liitteen 2 mukaisesti. Päätettiin että 5.5. kolehti
kohdennetaan vähävaraisten auttamiseen Kirkkopalvelun kautta, kolehti
12.6. päätettiin kohdentaa Itä-Afrikan lasten auttamiseksi Kirkon
Ulkomaanavun kautta, kolehti 21.8. päätettiin kohdentaa Keskustan
alueseurakunnan diakoniatyölle.
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32 §
Lausuntopyyntö Jyväskylän seurakunnan tilaratkaisuista
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnassa on selvitelty hallinnon, yhteisten
työmuotojen ja Keskustan alueseurakunnan toimitiloja koskevia
toimitilavaihtoehtoja useassa vaiheessa vuodesta 2010, kiinteistöstrategian laatimisesta, lähtien. Vuodesta 2014 alkaen on viety
eteenpäin ensisijaisena vaihtoehtona Keskusseurakuntatalon
peruskorjaamista.
Keskustan alueseurakuntaa asia koskee keskeisesti sikäli, että tällä
hetkellä toimitaan monilta osin evakkotiloissa (toimistotilat
Cygnaeuksenkatu 8:ssa, nuorten tila ja varhaiskasvatuksen kerhotilat
Yliopistonkatu 26 ja 28 sekä Lahjaharjun kappeli) tai korjaustarpeessa
olevissa tiloissa (Vanha Pappila, Kaupunginkirkko).
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 27.1.2016 työryhmän, jonka
tehtävänä on kirkkoherran johdolla valmistella esitys hallinnon, yhteisten
työmuotojen ja Keskustan alueseurakunnan toimitilaratkaisusta.
Keskustan alueseurakuntaa koskevissa tilaratkaisuvaihtoehdoissa
Keskusseurakuntatalon lisäksi on työryhmän tarkastelussa ollut esillä
lähinnä Vanha Pappila sekä Kirkkopuiston vieressä sijaitseva
Valtiontalo. Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy Kaupunginkirkon tilojen
järjestäminen siten, että ne vastaisivat nykytarpeita ja olisivat nykyistä
monikäyttöisempiä. Kirkkotilaa pitäisi voida järjestellä joustavammin,
samoin kirkon kellaritilan, ns. kryptan, käytölle esim. kirkkokahvitoimintaa ja erilaista ryhmätoimintaa varten on ilmeinen tarve. Näiden
toiminnallisten tilojen lisäksi kirkossa tarvitaan tarkoituksenmukaiset
sosiaali-, wc-tilat sekä varastotolatilat esim. jumalanpalvelusesineiden ja
– tekstiilien säilyttämiseen.
Esityksen valmistelua varten työryhmä pyytää nyt alueneuvostolta sekä
Keskustan työyhteisöltä lausuntoa esillä olleista vaihtoehdoista.
Lausuntopyyntö ei esityslistan valmisteluvaiheessa ollut vielä saatavilla,
mutta se toimitetaan alueneuvoston jäsenille etukäteen sähköpostitse.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee lausuntopyynnön esittelemistä
vaihtoehdoista erityisesti Keskustan alueseurakunnan tilaratkaisuja
koskien ja antaa asiasta lausunnon.

Päätös

Alueneuvosto keskusteli ja päätti, että perustetaan työryhmä. Joka
tekee lausunnon ma 18.4. mennessä kirkkoneuvostolle. Työryhmään
valittiin Seppo Wuolio, Pipsa Wilhelms, Pirjo-Liisa Junttila, Liina Hauru.

33 §
Jyväskylän seurakunta mukana Reformaation merkkivuoden ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
2017 vietossa
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Martti Luther julkaisi 95 teesiään 31.10.1517. Siitä tulee vuonna 2017
kuluneeksi 500 vuotta. Tästä johtuen Suomen evankelis-luterilainen
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kirkko ja sen seurakunnat viettävät Reformaation merkkivuotta, jolloin
muistetaan Lutherin käynnistämää reformaatiota ja kirkkojen historiaa
sekä reformaation merkitystä Suomessa ja maailmalla.
Merkkivuotta vietetään nimen Armoa 2017! alla. Nimi viittaa armoon
käsitteenä, mutta myös pyyntönä ja kehotuksena. Merkkivuosi ohjaa
pohtimaan, mitä omassa seurakunnassa nyt olisi uudistettava – eikä
vain seurakunnassa. Merkkivuosi on mahdollisuus lähteä yhdessä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on hyvä elämä
tänään ja tulevaisuudessa. Mistä löydämme armon?
Reformaation merkkivuoden tavoitteena on
 Tukea kirkon perustehtävää ja tehdä reformaatiota tunnetuksi
luterilaisesti ja ekumeenisesti
 Tukea seurakuntia ja paikallista yhteistyötä sekä rakentaa
tulevaisuutta
 Yhdistää merkkivuoden vietto Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
viettoon.
Merkkivuoden painopiste on kirkon perustyössä. Sen on tarkoitus tukea
seurakuntien elämää ja toimintaa. Merkkivuoden erityisiä nostoja ovat
helatorstai 25.5.2017 sekä teesityöskentelyllä käynnistyvä
reformaatioviikko 31.10. - 5.11.2017.
Reformaation merkkivuoden ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
huomioiminen ovat luontevia ja väistämättömiä painopisteitä vuoden
2017 toiminnassa myös Keskustan alueseurakunnassa, sen eri
työmuodoissa. Vuoden 2017 suunnitteluun ja toteutukseen kutsutaan
mukaan kaikkia seurakunnan eri tehtävissä toimivia vapaaehtoisia,
luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

34 §
Ilmoitusasiat: Nimikkosopimuksen päättyminen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
Heleniuksen perhe ovat toimineet Keskustan alueseurakunnan
nimikkolähetteinä Etu-Aasiassa vuoden 2011 alusta alkaen. Nyt
Lähetysyhdistys Kylväjä on ilmoittanut 11.11.2015 päivätyllä kirjeellään,
että Heleniuksen perhe ei enää lähde lähetystyöhön. Näin ollen voidaan
todeta, että sopimusta ei enää jatketa. Jyväskylän seurakunnan
yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta on kokouksessaan 30.3.2016
esittänyt kirkkoneuvostolle, että Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
solmittu nimikkosopimus Heleniuksen perheen tukemiseksi päätetään.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
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35 §
Alueneuvoston kokousaikataulu kevätkaudelle 2016
Esitys

Alueneuvoston kokoukset kevät kaudella 2016 pidetään keskiviikkoisin
klo 16 (kahvitarjoilu 15.30 alkaen) seuraavasti:
18.5.
1.6.

Päätös

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Asia päätettiin.

36 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

37 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46.
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