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Aika

keskiviikkona 24.10.2018 klo 17.15

Paikka

Olkkari

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

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

78 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

79 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä on paikalla
/ 9.

80 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Lotta
Kankaanranta ja Pirjo Perälä.
Päätös:
81 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös:
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82 §
Kolehtisuunnitelman hyväksyminen loppuvuodeksi 2018
Seurakunnan jumalanpalveluksien kolehtien kohteet vahvistetaan kirkkoneuvoston
hyväksymässä kolehtisuunnitelmassa. Kolehtisuunnitelma on esityslistan liitteenä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman loppuvuodelle 2018.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös:

83 §
Suorituslisän arviointi kriteerit ja suoritustasot
Seurakunnissa otetaan vuoden 2020 alusta käyttöön suorituslisä. Tätä edeltää vuoden
arviointi jakso. Arviointia varten tulee seurakunnan määritellä suoristustasot ja
arviointikriteerit, joilla työsuoritusta mitataan. Kirkkoherra, talouspäällikkö ja henkilöstön
edustaja Elina Mettovaara ovat yhdessä määritelleet Jokioisten seurakunnalle sopivan
mallin.
Käyttöön otetaan kolme suoritustasoa: 1. odotusten mukaisen hyvän suoristustason
alittava työsuoritus, 2. odotusten mukainen hyvä työsuoritus ja 3. odotusten mukaisen
hyvän suoritustason ylittävä työsuoritus. Ainoastaan hyvän suoritustason ylittävästä
työsuorituksesta maksetaan suorituslisää. Arviointikriteereitä on myös kolme: 1. työssä
suoriutuminen (pakollinen) painoarvo 50 %, 2. yhteistyökyky, painoarvo 25 %, 3. omaaloitteisuus ja kehityshakuisuus, painoarvo 25 %.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy työryhmän määrittelemät suoritustasot ja
arviointikriteerit Jokioisten seurakunnan arviointiperusteiksi. Arviointijaksoksi
määritellään 1.1.2018 – 31.10.2019.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös:

84 §
Ilmoitusasiat
.

85 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

Päätös:

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

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lotta Kankaanranta

Pirjo Perälä

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 26.10. – 7.12.2018 klo 8.30 12.00 (ma-pe) ja siitä on 15.10.2018 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

