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Aika

keskiviikkona 3.10.2018 klo 17. – 18.40

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Antti Suokas
Sanni Junnila
Leena Järvi
Lotta Kankaanranta
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Juha Suonpää
Jussi Tiensuu

kirkkoherra
maanviljelijä
agronomi, tutkija
eläkeläinen
opiskelija
luokanopettaja
tutkimusmestari
maanvilj., agrologi
tietoverkko asiantunt.

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Risto Suonpää

eläkeläinen

kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Eeva-Liisa Breilin

terv.huollon opett.

kv:n pj.

Poissa:

67 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä luki alkurukouksen. Yhdessä
laulettiin virsi: 23: 1 – 2.

68 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä oli paikalla
9 / 9.

69 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Sanni Junnila ja
Leena Järvi.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni Junnila ja Leena Järvi.
70 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

71 §
Marja Widenin seurakunta-aloite
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Kirkkovaltuutettu Marja Widen on lähettänyt sähköpostilla 3.9.2018 kirkkoneuvostolle
seurakunta-aloitteen, jonka mukaan kirkkoneuvoston tulisi luopua seurakuntaliitoshankkeesta kokonaan.
Esitys (khra): Liitosselvitys on loppusuoralla. Kirkkoneuvosto valmistelee esitykset
kirkkovaltuustoon ja kantaa vastuuta Jokioisten seurakunnan toiminnan ja talouden
suunnittelussa sekä edustaa seurakuntaa liitosneuvotteluissa. Liitosta varten on tehty
selvityksiä varsin perusteellisesti. Kirkkoneuvoston kanta on tärkeä tulevaisuutta
ajatellen. Esitän että aloite hylätään.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
72 §
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että talouspäällikkö pitää
viranhaltijapäätösluetteloa.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön viranhaltijapäätökset 2018 / § 10 –
12.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

73 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että kirkkoherra pitää
viranhaltijapäätösluetteloa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltijapäätöksen 5/2018
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

74 §
Seurakuntaliitos
Tampereen Tuomiokapitulin toimeksiannosta on selvitysmies Timo Kumpunen laatinut
esityksen Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän ja Forssan seurakuntien liittämisestä yhteen
Forssan seudun seurakunnaksi vuoden 2020 alusta alkaen. Selvitysmiehen esitykseen
liittyen Jokioisten seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävä on laatia seurakunnan
kirkkovaltuustolle päätösesitys siitä, mikä Jokioisten seurakunnan kanta liitosesitykseen
on.
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Liitteet: Liite 1. Selvitysmies Timo Kumpusen esitys Humppilan, Ypäjän, Jokioisten ja
Forssan seurakuntien seurakuntaliitoksesta
Liite 2. Perusteluja seurakuntaliitoksen puolesta ja sitä vastaan
Esitys (khra): Jokioisten seurakunnan kirkkoneuvosto esittää seurakunnan
kirkkovaltuustolle että Jokioisten seurakunta liitetään Forssan seurakuntaan 1.1.2020
alkaen selvitysmies Timo Kumpusen esityksen mukaisesti.
LAVA: Päätöksellä on välillinen vaikutus lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Jokioisten seurakunnan kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti Jokioisten
seurakunnan kirkkovaltuustolle, että Jokioisten seurakuntaa ei liitetä Forssan
seurakuntaan 1.1.2020 alkaen.

75 §
Muut asiat
1. seurakuntavaalit 2018
2. Suorituslisän käyttöönotto henkilöstön palkkauksessa 1.1.2020 alkaen.
Suomen ev.lut. kirkon seurakunnissa otetaan henkilöstön palkkauksessa käyttöön
suorituslisä 1.1.2020 alkaen. Viimeistään vuoden 2019 alusta alkaen alkaa jokaisella
työntekijällä yhden vuoden kestävä arviointijakso, jonka nojalla hänen suorituslisänsä
määräytyy. Suorituslisän määrä on vähintään 1,1 % seurakunnan henkilöstön
palkkasummasta. Se voi olla enemmänkin, jos seurakunta niin päättää. Hallinnon
toimivuuden kannalta olisi arviointijakso järkevää aloittaa jo vuoden 2018 puolella, esim.
marraskuun alusta. Näin 2019 lopulla olisi mahdollisuus tehdä päätökset suorituslisän
maksusta 1.1.2020 alkaen.
Suorituslisän arvioimiseksi pitää määritellä henkilön työsuorituksen arviointikriteerit ja
arvioinnin tasot. Työ alkaa seurakunnassamme henkilöstön edustajan, kirkkoherran ja
talouspäällikön suunnittelulla. Valmistelu viedään yhteistyötoimikuntaan lausuntoa varten.
Sen jälkeen tuodaan esitys suorituslisästä kirkkoneuvoston päätettäväksi.

76 §
Ilmoitusasiat
1. Mikkolantorpan tilanne.
2. Luottotappiokirjaus vuokralaisen maksamatta jättämistä vesimaksuista.
3. Hautausmaan murto.
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77 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

1. Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. Lopuksi laulettiin
yhdessä virsi 23:4.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanni Junnila

Leena Järvi

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 5.10. – 15.11.2018 klo 8.30 12.00 (ma-pe) ja siitä on 25.9.2018 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

