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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pentti Leppänen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

54 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston
kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4§).
Kokouskutsu on lähetetty 6.6.2018.
Talousjohtaja ehdottaa:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

55 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Talousjohtaja ehdottaa:
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Päätös
Esityksen mukainen.

56 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Talousjohtaja ehdottaa:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Leena Ekosaari ja Jorma Honkanen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävänä 14. - 28.6.2018 taloustoimistossa. Ilmoitus nähtävillä pitämisestä on
14. - 28.6.2018 Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Uusipaasto ja Jorma Honkanen.
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TALOUSKATSAUS

Liite 1
Verotulot
Tammi-toukokuulta seurakunnalle on kertynyt kirkollisverotuloja 1.635.604 euroa. Vastaavalta ajalta
vuonna 2017 kirkollisverotuloja kertyi 1.595.332 euroa. Vuoden 2017 kumulatiivinen kertymä on 1,2 %
suurempi kuin edellisenä vuonna. Valtionkorvaus kuluvalta vuodelta 172.224 euroa, joka on 559 euroa/kk
pienempi kuin edellisenä vuonna.
Toteutumavertailu
Toimintakulujen toteutuma on toteutunut suunnitellusti.
Sijoitukset
Ei muutoksia kuluvana vuotena.

Talousjohtaja ehdottaa:
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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60 §
LAUSUNTO JÄMSÄN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRAN VAALITAVASTA JA
VIRAN ERITYISISTÄ TARPEISTA
Liite 3
Kirkkoherra Pentti Leppäselle on myönnetty Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa
13.6.2018 ero Jämsän seurakunnan kirkkoherran virasta 1.10.2018 lukien. (Liite lausuntopyynnöstä
liitetään pykälään myöhemmin)
KJ 6 luku § 14 määrää seuraavasti: Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi,
tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus
asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei
kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee
tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Mitään erityistä syytä Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto ei näe, miksi kirkkoherran virkaa ei tulisi
täyttää. Tämä peruslähtökohta on myös Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin tiedossa, koska kapituli
pyytää Jämsän seurakunnalta lausuntoa kirkkoherran viran vaalitavasta ja viran erityisistä tarpeista.
Tuomiokapituli pyytää Jämsän seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa kirkkoherran viran vaalitavasta,
joka voi olla suora tai välillinen. Tuomiokapitulin istuntoon (13.6.2018) menevässä esityslistassa on asia
esitelty seuraavasti:
1. Vaalitavan valinta
Kirkkoherra valitaan ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä
seurakunnan jäsenillä (kirkkoherran välitön vaali). Kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli voi
kuitenkin päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen
vaali).
Kirkkohallitus on julkaissut oppaan kirkkoherranvaalin hallintomenettelystä v. 2015 (Kirkkoherranvaalin
hallintomenettely, Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 23, Kirkko ja toiminta). Sen mukaan ”kirkkoherran
viran tultua avoimeksi, on seurakunnassa mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa
on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran
tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen
äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Perusteltua on, että seurakunta
tiedottaa tulevista vaaleista kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan niin ajoissa, että
seurakuntalaisten on mahdollisuus käydä mediakeskustelua myös vaalitavasta. Tiedotusvastuu
kirkkoherran vaalista kuuluu seurakunnan kirkkoneuvostolle.
Kirkkovaltuuston [...] on tehtävä pyyntö hiippakuntansa tuomiokapitulille välillisen vaalin toimittamisesta
ennen viran haettavaksi julistamista. Jos pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.
Päätöksen siitä, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, tekee hiippakunnan tuomiokapituli. Se voi
omassa harkinnassaan ottaa seurakunnan toimielimen perustelujen lisäksi huomioon oman näkemyksensä
seurakunnan tarpeista. Käytännössä tuomiokapituli voi kuitenkin vain erityisestä syystä ratkaista vaalitavan
seurakunnan pyynnöstä poikkeavasti.”
Mikäli välillinen vaalitapa valitaan kirkkoherran vaalien vaalitavaksi, niin kirkkoneuvoston on syytä
keskustella, onko seurakunnalle annettava lisää aikaa keskusteluun ko. vaalitavasta (KJ 7 luvun 9 § 2
momentti).
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö Jämsän seurakunnan kirkkoherran viran
erityisistä tarpeista avaa näkymiä sekä seurakunnan perustarpeisiin että erityisiin tämän ja tulevan ajan
haasteisiin. Tämä on esitetty tuomiokapitulin esityslistassa seuraavalla tavalla:
2. Viran erityiset tarpeet
Kirkkoherranvaalitavan lisäksi seurakunnalta pyydetään lausuntoa myös Jämsän seurakunnan kirkkoherran
viran erityisistä tarpeista. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 § määrittelee kirkkoherran tehtävät seuraavasti:
Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on
vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta
hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että
seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja
lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra vastaa
kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta. Kirkkoherra on seurakunnan
jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa
toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä
toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden
esimiehenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten
noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Mitä kirkkoherran tehtävistä
säädetään tai määrätään, koskee myös sitä, joka määrätään virkaa hoitamaan. Kirkkojärjestyksen
mainitsemien kirkkoherran tehtävien lisäksi seurakunnan lausunnossa viran erityisistä tarpeista voidaan
ottaa huomioon myös seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja
seurakunnan muut olosuhteet.
Esityslistassa mainitut avut johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa, valvoa seurakunnan
muuta toimintaa ja kyky vastata kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta ovat
välttämättömiä edellytyksiä viran hoitamiselle. Myös kyky henkilöstöhallinnon hyvään hoitamiseen
seurakunnan hengellisen työn henkilöstön ylimpänä esimiehenä ja kirkkoneuvoston puheenjohtajan
valvontavastuun päätösten noudattamisen ja laillisuuden toteutumiseksi seurakunnan hallinnossa ja
taloudenhoidossa ovat välttämättömiä.
Jämsän seurakunnan erityiset tarpeet nousevat seurakunnan hallinnon ja toiminnan jatkuvasta kehityksen
tilasta. Jatkuva seurakunnan hallinnon ja toiminnan kehittäminen vaatii kirkkoherralta hyvää
henkilöstöosaamista, hallinnon tuntemista ja muutosjohtamisen kykyjä. Muista erityisistä vaatimuksista
kirkkoherran viranhaltijalle on syytä keskustella kirkkoneuvostossa ja antaa keskustelun pohjalta lausunto
tuomiokapitulille.
Tuomiokapitulin esityslistassa määritellään myös Jämsän seurakunnan kirkkoneuvoston antaman
lausunnon sisällöstä seuraavasti:
3. Seurakunnan lausunnon sisältö
Seurakunnan lausunto tulee sisältää:
- esityksen vaalitavasta
- jos kirkkovaltuusto esittää välillistä vaalia, esitys tulee perustella (KL 23:11 §)
- lausunto Jämsän seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista (KJ 6:13 §)
- tuleeko virkaan valitun esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Ote tulisi
vaatia vain silloin, kun kirkkoherran virkaan pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten
kanssa.
- koska ensisijaisesti kirkkoherran virka laitetaan haettavaksi verkkolomakkeella (KirkkoHR), tulee
seurakunnan lausunnossa käydä ilmi: 1) kuka antaa lisätietoja täytettävästä kirkkoherran virasta (nimi,
puhelinnumero, sähköposti), 2) viran palkkaus ja 3) organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta)
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Kirkkoherra ehdottaa
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon, jossa
kirkkoneuvosto päättää valita kirkkoherran vaaliin välittömän vaalitavan.
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnon mukaan kirkkoherralta vaaditaan kykyä johtaa kirkkolain
4 luvun mukaista toimintaa kirkkoherran vastuualueen mukaisesti (jumalanpalvelus, sakramentit, kirkolliset
toimitukset, sananjulistus, sielunhoito). Häneltä vaaditaan myös kykyä vastata kirkkoherranviraston
toiminnasta ja seurakunnan arkistosta. Kirkkoherralta vaaditaan myös kykyä toimia ylimpänä esimiehenä
seurakunnan hengellisessä työssä ja kirkkoherranvirastossa toimiville viranhaltijoille ja työntekijöille.
Kirkkoherran tulee osata kirkkoneuvoston puheenjohtajana valvoa kirkkoneuvoston päätösten
noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.
Kirkkoherralta vaaditaan hyvää henkilöstöosaamista, hallinnon tuntemista ja erityisesti muutosjohtamisen
kykyjä, koska seurakunnan hallintoa ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Arvostamme ihmisläheisyyttä ja aktiivista osallistumista seurakuntaelämään.
Kirkkoherralta vaaditaan rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Täytettävästä kirkkoherran virasta antaa tietoja talousjohtaja Anneli Hell, 0408050011, anneli.hell@evl.fi ja
kirkkoneuvosto varapuheenjohtaja Pertti Lehtonen 014718465.
Palkkaus on K 30 ryhmän mukainen.
Jämsän seurakunta on noin 15700 seurakuntalaisen vireä, elinvoimainen ja taloudeltaan terve seurakunta,
joka on maantieteellisesti kasvanut liitosten kautta (Jämsä, Jämsänkoski, Koskenpää, Kuorevesi, osa
Längelmäestä). Hallinto kevenee-hanke on paraikaa muuttamassa seurakunnan sisäistä hallintorakennetta.
Alueet ja työalat ovat ajan myötä lähentyneet toisiaan, joten sen johdosta hallinnon yksinkertaistaminenkin
on tullut mahdolliseksi.

Päätös
Esityksen mukainen.
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YLIMMÄN JOHDON PALKKAUS 1.4.2018

Liite 4a-b
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden loppuun virkaehtosopimuksella
ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta (jäljempänä kokeilusopimus, KirVESTES liite).
Sopimukseen on lisätty määräys kertapalkkiosta (4 §) ja sen siirtymämääräys on päivitetty (5 §). Muilta osin
sopimuksen sisältö on säilytetty ennallaan.
Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6
prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien.
Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata
vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana
tarkisteta. Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden
vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Yksittäisessä
seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran
haltijan peruspalkasta. Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin.
Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto. Sille asian esittelee ohjesäännössä
määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä
koostuvassa ryhmässä.
Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään huomiota
mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkausepäkohtia. Sellaisia on voinut syntyä
muun muassa, jos palkantarkistuksia ei ole 1.8.2014 alkaneen kokeilun aikana tehty siitä huolimatta, että
viran tehtävien vaativuus ja/tai viranhaltijan ammattitaito ja osaaminen ovat muuttuneet olennaisesti.
Jämsän seurakunnan johtavien viranhaltijoiden palkka tarkastettiin 1.8.2014 lukien vaativuudenarvioinnin
perusteella.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista
soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja
vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi
asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä jatkossa. Jos tällaisia tavoitteita on jo
asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelyeräpäätöstä tehtäessä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan
käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin liittyy. Suositeltavaa on
muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä.
Kokeilusopimuksen uusi kertapalkkiota koskeva määräys mahdollistaa nopean palkitsemisen. Määräys on
voimassa huhtikuun alusta 2018 lukien. Kertapalkkion maksaminen kuten myös palkkion suuruus ja
perusteet ovat työnantajan päätettävissä. Palkkio maksetaan nimensä mukaisesti kerran. Se ei ole
varsinaista palkkaa eikä sitä siten huomioida esim. sairausajan eikä vuosiloma-ajan palkassa.

Talousjohtaja
Kirkkoneuvosto päättää 154,88 euron järjestelyerän käytöstä ajalle 1.4.2018 – 31.3.2019 ja asettaa
tarvittaessa työryhmän, joka määrittelee kirkkoherralle ja talousjohtajalle tavoitteet ja seuraa niiden
toteutumista.
Kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös
Kirkkoneuvosto päättää jakaa 154,88 euron järjestelyerän tasan kirkkoherran ja talousjohtajan kesken. Vt.
kirkkoherran palkkauksen päättää kirkkoneuvosto. Työryhmän perustaminen siirretään vaalien jälkeiseen
aikaan.
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STRATEGIAN MUKAISET LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Liite 5
Tammikuussa kirkkoneuvosto jätti hyväksymättä työryhmien laatimat työalakohtaiset strategiat.
Kirkkoneuvosto haastoi työalat tekemään selkeämmät strategiset linjaukset vuoteen 2020, johon nykyinen
seurakunnan yhteinen strategia yltää. Työaloilla on kevään aikana koostettu strategiset linjaukset ja
osaltaan ne on ”hyväksytetty” kirkkoneuvoston jäsenillä, jotka tarkempia linjauksia ovat vaatineet. Hyväksi
nähtyjen periaatteiden pohjalta työalat ovat osittain yhteistyössä toistensa kanssa koostaneet liitteiden
mukaiset strategiset linjaukset tuleville vuosille.

Kirkkoherra
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy työalojen liitteiden mukaiset strategiset linjaukset.
Päätös:
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.6.2018

63 §

5/2018

13 (20)

SISÄISEN VALVONNAN TARKASTUS

Liite 6
Kuluvalla vaalikaudella on Jämsän seurakunnassa toimitettu sisäisen valvonnan tarkastus. Sisäisen
valvonnan tarkastajina ovat toimineet Kimmo Pohjanheimo ja Tarmo Konstari. Kuluvan vaalikauden toinen
tarkastuskierros on saatettu päätökseen keväällä 2018. Tarkastajien mukaan mitään erityistä
huomautettavaa tai tehtäväksi antoa ei ilmennyt. Työalojen / toimialojen toimenpiteinä jatkossa ovat
nykyisien toimintojen kehittämistyön jatkamiset. Kehittämistyön haasteellisuus nivoutuu tulevina vuosina
hallintojärjestelmän uudistumiseen.
Luottamuksellinen tarkastusraportti on liitteenä.

Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi sisäisen valvonnan tarkastusraportin, joka ei edellytä erityisiä
jatkotoimia.
Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.6.2018

64 §

5/2018

14 (20)

TOIMIALAJOHTAJIEN VALINTA

Liite 7
Kirkkovaltuusto hyväksyi 30.5.2018, että vuonna 2009 hyväksytty hallintomalli lakkautetaan vuoden 2018
päättyessä ja hyväksytään käyttöön uusi hallintomalli vuoden 2019 alkaessa.
Kirkkoneuvosto päätti 16.5.2018 julistaa haettavaksi ajalla 1.–11.6.2018 palvelun, kasvatuksen ja sanan
toimialajohtajien tehtävät, mikäli kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.5.2018 hyväksynyt nykyisin
voimassa olevan hallintomallin lakkauttamisen ja uuden hallintomallin käyttöön ottamisen. Tehtävää voi
hakea sisäisenä hakuna vapaamuotoisella hakemuksella Jämsän seurakunnan vakituisessa virassa palveleva
henkilö. Sanan toimialajohtajan tulee olla pastori.
Haastatteluryhmään valittiin kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi Juhani Stenhäll ja Kimmo Pohjanheimo.
Kirkkovaltuusto päätti 30.5.2018 kokouksessaan, että toimialajohtajien valinnan voi tehdä kirkkoneuvosto.
Haastattelut suoritettiin 12.6.2018. Haastatteluryhmä käytti yhtenäistä lomaketta haastattelun pohjana,
jotta kaikkien haastateltavien kanssa tulisi käsiteltyä samoja teemoja ja siten mm. erilaiset tavat/kyvyt
johtaa, visiot toimialojen kehittämisestä, hakijan soveltuvuus tehtävään ja näkemys myös omasta kasvun
tarpeesta toimialan johtajana.
Toimialajohtajiksi oli hakenut viisi hakijaa siten että kaikkiin tehtäviin oli hakenut kaksi hakijaa. Kaikki
hakijat olivat päteviä ja hyviä, mutta erottuivat selvästi toisistaan omien vahvuuksiensa ja visioidensa
puolesta. Näistä hakijoista haastatteluryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että kasvatuksen toimialajohtajan
tehtävään valitaan Riikka Kettunen, palvelun toimialajohtajan tehtävään valitaan Johanna Kovalainen ja
sanan toimialajohtajan tehtävään valitaan Matti-Pekka Piirainen.

Kirkkoherra
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee toimialajohtajiksi seuraavat seurakunnan viranhaltijat:
kasvatuksen toimialajohtajaksi Riikka Kettunen, palvelun toimialajohtajaksi Johanna Kovalainen,
sanan toimialajohtajaksi Matti-Pekka Piirainen.
Päätös
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto päätti valita toimialajohtajiksi seuraavat seurakunnan viranhaltijat:
kasvatuksen toimialajohtajaksi Riikka Kettunen, palvelun toimialajohtajaksi Johanna Kovalainen,
sanan toimialajohtajaksi Matti-Pekka Piirainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.6.2018

65 §

5/2018

15 (20)

KOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE 2018

Liite 8
Jokaiselle vuodelle kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan kolehtisuunnitelman. Se voi tapahtua vuosittain
yhdessä, kahdessa tai kolmessa jaksossa. Seurakunnassamme on ollut tapana vahvistaa kolehtisuunnitelma
puolivuosittain.
Kolehtisuunnitelmaan tukevan pohjan luo kirkkohallituksen antamat kolehtisunnuntait ja kolehtikohteet.
Oman lisänsä tuo hiippakunnan määrittelemät kolehdit. Tämän lisäksi Kirkkohallitukselta tulee pitkä
luettelo järjestöistä, joita ”suositellaan” kolehdinkeruukohteeksi. Kirjeitse ja sähköpostitse tulee
kolehtipyyntöjä. Myös oman seurakunnan työaloille on syytä kerätä kolehteja. Vapaasti sovittavat
kolehtikohteet on merkitty suunnitelmaan vahvennettuna kursiivitekstinä.
Vuoden 2018 toinen kolehtisuunnitelma on liitteenä. Myös anomuskohteet, joihin emme ole vastanneet
myöntävästi, on kerätty liitteeksi.
Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto vahvistaa Jämsän seurakunnan kolehtisuunnitelman heinäkuusta joulukuulle vuodelle
2018.
Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.6.2018

66 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Liite 9
Viranhaltija
Kirkkoherra
Talousjohtaja
Kiinteistö- ja hautaustoimen päällikkö
Talousjohtaja
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.6.2018

67 §

5/2018

17 (20)

VIRKAATEKEVÄ KIRKKOHERRA
Jämsän seurakunnan kirkkoherran viran vapauduttua 1.10.2018 on tuomiokapitulin määrättävä
virkaatekevä kirkkoherra Jämsän seurakuntaan siksi ajaksi kunnes uusi kirkkoherra on vaaleilla valittu ja
hän on saanut viranhoitomääräyksen.
Kirkkolain 6 luvun § 11 momentissa 2 ja 3 sanotaan:
2. momentti: Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava
tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan
ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.
3. momentti: Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan
tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa
hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa
säädetään.
Kirkkolain edellyttämällä tavalla Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulille lausunnon, jossa pyydetään Jämsän seurakunnan kappalainen Harri Niemelälle määräystä
vt. kirkkoherraksi 1.10.2018 alkaen siihen asti kunnes uusi kirkkoherra on saanut viranhoitomääräyksen
Jämsän seurakunnan kirkkoherran virkaan ja voi alkaa palvella tässä virassa.

Kirkkoherra
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Tuomiokapitulilta kappalainen Harri Niemelälle määräystä vt.
kirkkoherraksi 1.10.2018 alkaen siihen asti kunnes uusi kirkkoherra on saanut viranhoitomääräyksen
Jämsän seurakunnan kirkkoherran virkaan ja voi alkaa palvella tässä virassa.

Päätös
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto päätti pyytää Tuomiokapitulilta kappalainen Harri Niemelälle
määräystä vt. kirkkoherraksi 1.10.2018 alkaen siihen asti kunnes uusi kirkkoherra on saanut
viranhoitomääräyksen Jämsän seurakunnan kirkkoherran virkaan ja voi alkaa palvella tässä virassa.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.6.2018

68 §

5/2018
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ILMOITUSASIAT

liite 10
Julistustyön työryhmän muistio 10.4.2018
Lähetystyöryhmän muistio 2/2018
Kirkkoherra Pentti Leppäsen irtisanoutumisilmoitus
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
9/2018 Esitykset pro ecclesia_mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018
8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit (pdf)
7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja
seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
7/2018 liite Kirje Kirkkohallitus OPH
6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Yleiskirje A4/2018
Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä
Yleiskirje A3/2018
Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
•Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
•Hyvään käytökseen sitoutuminen
•Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten
Yleiskirje A2/2018
Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018–2020
1.Yleistä
2.Yleisen palkkausjärjestelmän palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset
3.Ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset
4.Palkantarkistukset tuntipalkkajärjestelmässä
5.Muita tarkistuksia
6.Kirkon virka- ja työehtosopimuksen tekstimuutokset
7.Eräät muut sopimusmuutokset
Yleiskirje A1/2018
Muutos luottamusmieskurssiajankohtiin

Talousjohtaja
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.6.2018

69 §

MUUT ASIAT
Kirkkoherra kertoi kesän kirkkoherran vuosilomajärjestelyistä.
Talousjohtaja
Merkitään tiedoksi muut asiat.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Esityslista/Pöytäkirja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Liite 11
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen klo 19.15 .

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

