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talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri

Allekirjoitukset

Pentti Leppänen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Anneli Hell
Sihteeri

Jämsässä 5.9.2018

Leena Ekosaari

Jorma Honkanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Jämsän seurakunnan taloustoimistossa 6. – 20.9.2018, ilmoitus
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pentti Leppänen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

72 §

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 29.8.2018.
Talousjohtaja ehdottaa:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

73 §

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

74 §

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 6. - 20.9.2018 taloustoimistossa. Ilmoitus nähtävillä pitämisestä on
6. - 20.9.2018 Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Ekosaari ja Jorma Honkanen.
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EU-HANKERAHOITUKSEN HAKEMINEN ERITYISNUORISOTYÖHÖN

Liite 1
Valtuutettu Tarja Uusipaasto, Päivi Ketolainen, Leo Värelä ja Erkki Rautiainen jättivät kirkkovaltuuston
kokouksessa aloitteen eu-hankerahoituksen mahdollisuuden selvittämisestä Jämsän seurakunnan
erityisnuorisotyöhön.
Keväällä käynnistettiin työryhmä (Matti-Pekka Piirainen, Elina Airaksinen, Anneli Hell ja konsulttina Juha
Välilä), joka hahmotti mahdollisen hankeen tarpeen ja toteutuksen kohderyhmänä jämsäläiset 15 - 25 –
vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Hankkeen nimeksi ideoitiin Eden (Ennaltaehkäisevää
nuorisotyötä Jämsässä)
Jämsän seurakunnan EDEN-hankkeessa autetaan 15-25 vuotiaita syrjäytymisvaarassa olevia nuoria
tukemalla heidän elämänhallintaansa. Hankkeessa edistetään nuorten kasvamista ja sopeutumista
yhteiskuntaan sekä tuetaan heitä vaikeissa elämäntilanteissa. Hankkeessa tähdätään myös yksinäisyyden ja
ulkopuolisuuden torjumiseen ja nuoren voimistumiseen sekä hänen osallisuutensa ja hyvinvointinsa
vahvistamiseen.
Hankkeen tavoitteina on tukea nuoren elämänhallintaa yhdessä nuorten, perheiden ja oppilaitosten kanssa.
Hankkeen valmisteluvaiheessa tehtiin kysely nuorille kohderyhmänä sekä nuorten kanssa toimiville
tahoille. Sidosryhmien kyselyssä kartoitettiin ammattilaisten huolenaiheita ja kysyttiin ehdotuksia
ennaltaehkäisevään toimintaan. Samoille sidosryhmille (Jämsän lukio, Gradia ja kaupungin nuorisotyö)
lähetettiin aiesopimusluonnos, joka sitoo yhteistyökumppaniksi hankkeeseen. Yhteistyökumppaneilta
toivotaan työn edellytysten tukemista, mahdollisuutta tehdä työtä heidän tiloissaan opiskelijoiden,
asukkaiden, nuorteniltakävijöiden kanssa ja ainakin selvitystyötä kurssin järjestämiseksi osana
opetussuunnitelmaa.
Hankkeen toteutumisen edellytys on EU-rahoituksen hyväksyminen.
Seurakunnan varaama resurssi on hankkeesta vastaava erityisnuorisotyöntekijä ja nuorisotyöntekijä.
Hankkeelle haetaan maksimirahoitusta 70 prosenttia. Kokonaisbudjetti on 200.000 euroa, seurakunnan
kustannus on 60.000 euroa kolmessa vuodessa.
Liitteessä on tarkempi selostus hankkeesta.
5.9.2018 lisätty…
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija kävi hakemuksen läpi ja kaipasi hakemukseen lisää
konkreettisempia uusia toimintatapoja, joiden esille tuominen hankkeen muissa keskeisissä prosesseissa
olisi tärkeää, koska kyse on kehittämisrahoituksesta. Erityisesti hän kiinnittäisi huomiota seuraaviin
hankehakemuksessa kirjattuihin toimenpiteisiin ”Yksilöllinen kohtaaminen ja tuki”, ”Yhteistyöverkosto” ja
”Oppilaitosyhteistyö”. Noiden kohtien osalta olisi tärkeää pohtia ja kuvata mikä niiden uutuusarvo on
käytännön toimenpidetasolla. Samalla olisi tärkeää tuoda esille, miksi niiden toteuttamiseen tarvitaan
kehittämisrahoitusta eikä ns. toimintatukea. Tarvenäkökulmaa tämän tyyppiselle toiminnalle tuskin kukaan
kiistää. Hakemuksen osalta olisi tärkeää pystyä tuomaan kehittämistoiminta konkreettisten esimerkkien
tasolle. Jos hankkeen suurempi tarve on tärkeän toiminnan rahoittaminen, ei ESR-rahoitus välttämättä ole
tällöin oikea rahoituslähde, koska kehittämistä ei kannata toiminnan päälle liimata, jos se ei siihen
luontaisesti uppoa.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Edellä mainittu palaute herätti työntekijöissä sen kysymyksen, että muuttamalla alkuperäistä ajatusta ELYkeskuksen ohjeiden mukaiseksi, hukkuuko seurakunnan oma ajatus ja työnäky? Sisällön muuttaminen
rahoituksen saamiseksi ei tunnu oikealta ratkaisulta vaan se, että etsitään toinen mahdollinen
rahoituslähde.
Nuorisotyön edustajien kanssa käydyn keskustelun pohjalta todettiin, että ainoa etenemissuunta hankkeen
toteuttamiseen on toisenlaisen rahoituslähteen löytäminen.
Talousjohtaja
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että aloitteen mukainen selvitystyö on tehty ja todettu, että
seurakunnalla ei ole toimintaa, johon voitaisiin EU-kehitysrahoitusta saada.

Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SELVITYSPYYNTÖ AINILAN MYYNNISTÄ

Liite 2
Tampereen tuomiokapituli kehottaa Jämsän seurakuntaa antamaan selvityksen Antero Leppäsen tekemästä
valituksesta. Valitus koskee Jämsän seurakunnan kirkkovaltuuston 30.5.2018 § 11 tekemää päätöstä
myydä Ainilan leirikeskus Mika ja Tiina Pentille.
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen lausunnon, jossa annetaan tarkempaa tietoa
päätöksestä.
Kirkkoherra ehdottaa
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa liitteenä olevan selvityksen Tampereen tuomiokapitulille.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti antaa liitteenä olevan selvityksen Tampereen tuomiokapitulille

Antero Leppänen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja ilmoittaa se verohallitukselle
kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a§).
Kuluvan vuoden tilitetyt ansioverotulot (tammi-elo) ovat 2.572.334 euroa, tulot ovat 2,8 prosenttia
suuremmat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Yhteisövero-osuuden tilalle tulleen valtion
talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus on ollut vuonna 2018 (tammi-elo) 275.559 euroa.
Valtiovarainministeriö on vahvistanut kirkollisveron tilityksissä vuonna 2018 käytettäväksi jako-osuudeksi
2,97 % (v. 2017 oli 2,98 %). Viime vuonna jako-osuutta korjattiin koko vuodelle joulukuussa ja tästä syystä
verotulot näyttävät paremmalta tässä vaiheessa vuotta, kuin ne tulevat tällä jako-osuudella olemaan.
Verottajan arvion mukaan vuoden 2018 verokertymä tulisi olemaan 3.290.000 euroa.
Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä.
Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Jokaisen
kuukauden tilitys sisältää kuluvassa olevan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä
vuodelta.
Hyväksytyssä talouden tasapainottamisohjelmassa on kirjattu yhdeksi tasapainottamiskeinoksi
veroprosentin tarkastaminen 1,55 prosenttiin vuodelle 2019. Arvion mukaan tämä toisi noin 110.000
euroa enemmän verotuloja, kun taas 1,6 prosenttia nostaisi verotuloja 220.000 euroa. Seurakunnassa on
toimintamenoja sopeutettu pitkällä aikavälillä ja noudatettu tavoitetta karsimalla henkilöstökuluja ja
vähentämällä suurta kiinteistömassaa. Vuoden 2019 talousarviosta raamibudjetin perusteella on tulossa
huomattavasti alijäämäinen, mikäli veroprosenttia ei tarkisteta.
Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin.
Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25 - 1,85 %.
Veroprosentti vuonna 2018 on ollut Tampereella 1,25 %, Kangasalla 1,40 %, Pirkkalassa, 1,40 %,
Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,50 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Orivedellä 1,75 %, Mänttä-Vilppulassa 1,8
%, Ikaalisissa 1,85 % ja Jämijärvellä 1,85 %.

Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Jämsän seurakunnan
veroprosentiksi 1,6 vuonna 2019.

Päätös
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2019 veroprosentiksi
1,6 prosenttia.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVION LAATIMISOHJEET

Liite 3
KJ 15 mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on antaa johtokunnille ja tehtäväalueille ohjeet seuraavan
vuoden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi. Näiden ehdotusten pohjalta
kirkkoneuvosto laatii oman talousarvioesityksensä kirkkovaltuustolle.
Toimintamenoja on pystytty karsimaan vuodesta 2009 lähtien miljoona euroa. Verotulojen lasku on
kuitenkin ollut merkittävästi ennakoitua suurempi ja vaikuttaa vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätöksen
alijäämän muodostumiseen.
Vuosikate pitää pyrkiä pitämään poistojen suuruisena, tästä johtuen kokonaisuuden toimintakuluja pitää
saada edellisvuosia pienemmäksi. Tähän mahdollistavat edelleen kiinteistöjen vähentäminen ja
henkilöstökulujen sopeuttaminen.
Suunnittelun lähtökohtana on kirkollisveroprosentin nostaminen 1,6 prosenttiin. Tiedossa olevilla
henkilöstökuluvähennyksillä emme tavoita tarvittavia säästöjä, jotta tulos ennen satunnaisia eriä olisi
positiivinen vuonna 2019. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toimintakulut ovat enintään
3,76 miljoonaa euroa. Tavoitteessa on otettu huomioon veropohjan noin kahden prosentin kasvu sekä
veroprosentin korotus 1,6 prosenttiin.
Vuoden 2019 talousarvion laadintaohje, jossa työmuotojen käyttökustannukset ovat edellisvuosien tasolla,
tiedossa olevat henkilöstövähennykset ja Ainilan kiinteistökauppa on otettu huomioon, muodostuu
toimintakuluiksi 3,78 miljoonaa euroa ja tulos on noin 1.000 euroa ylijäämäinen.
Suunnittelussa huomioidaan talouden tasapainoa koskevat vaatimukset, eikä lisätä kustannuksia.
Sopeuttaminen toteutetaan henkilöstö- ja kiinteistökustannuksista valmisteilla olevan
taloudentasapainottamisohjelman mukaisesti vuoteen 2022 mennessä.
Tulopohjaa parannetaan kertaluontoisesti mahdollisilla rantatontti kaupoilla, suunnitelmavuosien
investointimenot ovat merkittäviä.
Henkilöstökustannusten sopeuttamiseksi hyödynnetään eläköitymiset, muusta syystä vapautuvat tehtävät
sekä lähiseurakunnissa vapautuvien tehtävien yhteisjärjestelyt.
Edelleen pidetään esillä kehäajattelumallia, jonka tarkoituksena on olla työkaluna toiminta- ja
talousarviosuunnittelussa, tulevaisuuden työalan muokkaamisessa ja pohjana tulevien
henkilöstövähennysten vaikutuksien hallinnassa.

Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto käy keskustelun talousarvion laadintaa koskevista ohjeista.
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä
2020 - 2021 suunnitelmavuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi.
Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OMAISUUDENHOITOSOPIMUS JA SIJOITUSMUUTOKSET

Liite 4
Seurakunnan osakesalkku on arvoltaan 3.5 miljoonaa euroa ja hautainhoitorahaston salkku 0,5 miljoonaa
euroa. Salkut sisältävät kasvu-ja tuottorahastoja, korkosijoituksia, erilaisia joukkovelkakirjoja ja osakkeita.
Yhteistyötä on tehty Suomen Pankkiiriliikkeen ja OP-Pohjolan kanssa. Jokaisen sijoituksen osto/myynti on
sovittu sijoitusneuvojan kanssa ja talousjohtaja on tehnyt lopullisen päätöksen hankinnasta. OP-Pohjolan
vakuutusrahasto (kapitalisaatiosopimus) on täydenpalvelun salkku, jonka sisällä on eri tuotteita, joiden
oston ja myynnin päättää salkunhoitaja sovitun sijoitussopimuksen mukaisesti.
Jämsän seurakunnassa on noudatettu hyväksyttyä sijoituspolitiikkaa. Näiden vuosien aikana markkinoille
on tullut uusia sijoitusinstrumentteja, jotka vaativat yhä enemmän asiantuntemusta. Sijoitusmarkkinoiden
reaaliaikainen tuntemus on seurakunnalle hyödyllistä sijoitusten hoidossa. Näin varmistettaisiin paras
mahdollinen tuotto sijoituksille. Seurakunnan sijoituspolitiikka on hyvä uudistaa vastaamaan tätä päivää.
Suomen Pankkiiriliikkeen ja OP-Pohjolan kanssa on käyty keskustelua nykytilasta ja sen parantamisesta.
Tavoitteena on saada varojenhoito kustannuksiltaan edullisemmaksi sekä tuottoa paremmaksi pitkällä
aikavälillä 5-10 vuotta. Muutokset eivät lisää seurakunnan sijoitusriskiä.
Suomen Pankkiiriliike
Tällä hetkellä 1,9 miljoonaa euroa, joka koostuu 15 eri arvopaperista arvoltaan 40.000 – 250.000 euroa.
Kustannuksia syntyy merkinnästä ja myynnistä sekä arvo-osuustilien ylläpidosta. Tuotto on ollut
kohtalaisen hyvä, 98.000 euroa eli noin 5 prosenttia sijoitetulle pääomalle.
Ehdotuksena on, että tehdään varainhoitosopimus korkorahastoista/joukkovelkakirjoista Suomen
Pankkiiriliikkeen S-Kapitaali Oy:n kanssa. Sopimus on täydenpalvelunsopimus ja sijoituslainavarainhoidon
tarkoituksena on pyrkiä hyödyntämään sijoituksia, jotka parhaiten sopivat kulloinkin vallitsevaan
markkinatilanteeseen. Varainhoidossa käytetään sekä pääomaturvattuja että ei-pääomaturvattuja tuotteita.
Tuotevalinnoissa noudatetaan sovittua sijoituspolitiikkaa. Allokaatioryhmä kokoontuu vähintään joka
toinen viikko ja päättää omaisuusluokkajakaumasta ja mahdollisista muutoksista salkkuun. Salkkuihin
otetaan salkun kokonaisuus ja markkinatilanne huomioiden tehokkaimmat tuotteet ja salkkujen
liikkeeseenlaskijariskiä hajautetaan.
Seurakunnalle perustetaan kaksi salkkua: Salkku 1, johon siirretään käteistä rahaa, jonka varainhoitaja
sijoittaa sovitulla tavalla. Salkun omaisuudenhoitopalkkio on 0,5 % + ALV salkun markkina-arvosta.
Salkku 2, johon siirretään olemassa olevat korkopaperit/joukkovelkakirjat (arvo 1.176.000 €). Salkun
omaisuudenhoitopalkkio on 0 %. Kun joukkovelkakirja erääntyy tai se kannattaa myydä, varat siirretään
Salkku 2:sta Salkku 1:een, josta rahat hallinnoidaan eteenpäin. Seurakunnan on mahdollista myös nostaa
rahat käyttötilille.
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 14 päivän kulutta irtisanomisilmoituksesta.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OP-Pohjola
OP Pohjolassa on kapitaalisopimus ja yksilöllinen sijoitusvakuutus, jotka ovat kuluiltaan kalliita ja tuotto ei
ole ollut hyvä.
Henkivakuutusten eli kapitaalisopimuksien sijoituksia on vähitellen myyty ja avattu kuluton
kapitalisaatiosopimus, joka kulkee nimellä Yrityksen sijoitusratkaisu.
OP-Takuuarvo 80 sijoituskori 200 000 euroa
OP-Amerikka kasvu osakerahasto 75 000 euroa
OP-Suomi osakerahasto 75 000 euroa
OP-Japani 50 000 euroa
JPM European Dynamic small cap osakerahasto 50 000 euroa
Lopetetaan varsinainen täyden valtakirjan salkunhoito korkosijoitusten osalta ja korkosijoituksia hoidetaan
jatkossa konsultaatioisesti.
Varainhoito kahden eri toimijan kanssa on tuntunut hyvältä ratkaisulta, koska kummallakin on tarjolla omat
tuotteensa. Tässä varmistuu paremmin hajautus ja monipuolisuus.
Metsäliitto Osuuskunta
Metsäosuuskunnan sääntömääräinen perusosuus on 0,65 seurakunnan omistamasta metsämaasta, kyseinen
osuus on ollut liian pieni 7.150 € (110 ha). Perusosaa on korotettu 42.250 euroon, koska metsämaan
kokonaismäärä on 650 ha. Metsäliitto maksaa osuudelle 7 prosentin koron.
Maksettua sääntömääräiset osuudet ajan tasalle, voidaan sijoittaa puukauppatuloja tai muuta rahaa
osuuskunnan lisäosuuksiin kilpailukykyisellä korolla. Vuodelta 2017 korko A-lisäosuuksille oli 6,5
prosenttia ja B-lisäosuuksille 2,5.
Perusosuuksien korotuksen jälkeen voidaan ohjata kaikki metsäliiton kautta tehtävien puukauppojen tulot
A-lisäosuuksille.

Talousjohtaja
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousjohtajan esittämät muutokset ja päättää hyväksyä ehdotetun
sopimuksen Suomen Pankkiiriliikkeen S-Kapitaali Oy:n kanssa.
Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ALUEKESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN

Liite 5
Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015 (8.12.2015) on viestittänyt seurakunnille kirkkohallituksen
täysistunnon marraskuussa 2015 tekemästä linjauksesta, jonka mukaan kirkonkirjojen pito toteutetaan
tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä.
Jämsän seurakunnassa on selvitelty vaihtoehtoisiin keskusrekistereihin liittymistä kirkkoherran johdolla
yhdessä toimistosihteerien kanssa em. kirkkohallituksen yleiskirjeen jälkeen. Kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 5/2017 antaa kirkkoherralle ja kirkkoherranviraston toimistosihteereille tehtäväksi selvittää
mihin lähialueen keskusrekisteriin Jämsä tulisi liittymään. Neuvotteluja on käyty Jyväskylän, Päijät-Hämeen
seurakuntien (Lahti) ja Tampereen aluekeskusrekistereiden edustajien kanssa.
Neuvotteluita on jatkettu Tampereen hiippakunnan aluekeskusrekistereiden kanssa tämän vuoden aikana:
Päijät-Hämeen keskusrekisterin johtajan Matti Kontkasen kanssa kesäkuussa ja Tampereen
aluekeskusrekisterin rekisteripäällikkö Kari Salosen kanssa elokuussa.
Merkittävin ero Tampereen aluekeskusrekisterin ja Päijät-Hämeen keskusrekisterin välillä on siinä, missä
keskusrekisteriin liittyviä työtehtäviä tehdään. Päijät-Hämeen mallissa niitä voitaisiin tehdä täysipainoisesti
edelleen Jämsässä. Tampereen aluekeskusrekisterimallissa keskusrekisteriin liittyvät asiat tehdään pääosin
Tampereella. Yksityiskohdittaiset erot ilmenevät sopimuksista. Tampereen aluekeskusrekisterin
kustannusten jakaminen siihen liittyvien seurakuntien kesken tapahtuu seurakuntien jäsenmäärien
perusteella. Viimeisin arvio vuosikustannuksesta (2019) on 2,8 - 2,9 €/jäsen. Päijät-Hämeen
keskusrekisterin tämän vuoden talousarvioesityksen mukainen maksuosuus jäsentä kohti on 1,43 €.
Työtuntikorvaus on 22,7 €. Jämsän seurakunnan kirkkoherranviraston toimistovirkailijoiden mahdollisuus
tehdä keskusrekisteriin liittyviä töitä on vähentynyt merkittävästi henkilöstömuutosten takia.
Jämsän lähiseurakunnista Mänttä-Vilppula ja Ruovesi ovat päättäneet liittyä Tampereen
aluekeskusrekisteriin.
Tampereen yhteisen seurakuntaneuvoston päätös aluekeskusrekisteristä on tehty 23.8.2018.

Kirkkoherra
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Jämsän seurakunta liittyy
Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Jämsän seurakunta liittyy Tampereen
aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VIRKAMÄÄRÄYSPYYNTÖ JUHA LANKISESTA TUOMIOKAPITULILLE
Kirkkoherran Pentti Leppäsen jäädessä tehtävistään pois 1.10.2018 alkaen, seurakunnan pappien
virkapaikat muuttuvat Harri Niemelän ja Sanna Loimusalon osalta. Kappalainen Harri Niemelä aloittaa vt.
kirkkoherran tehtävissä 1.10.2018 alkaen. Samasta päivästä alkaen pastori Sanna Loimusalo voi siirtyä
Harri Niemelältä vapautuvaan kappalaisen virkapaikkaan. Sanna Loimusalon paikalla voi jatkaa pastori Juha
Lankinen. Juha Lankinen on ollut seurakunnassamme pastori Heikki Rantasen vuorotteluvapaan sijaisena
17.3. -16.8.2018. Edellä mainittujen pappien virkapaikat ovat tässä asetelmassa kunnes Jämsän
seurakunnan kirkkoherran vaalin tulos on selvillä ja uusi kirkkoherra aloittaa tehtävänsä.
Harri Niemelältä siirtyy rippikoulutyön vastuutehtävät Sannan Loimusalolle välille 1.10. -31.12.2018. Juha
Lankinen puolestaan ottaa vastuulleen Sanna Loimusalolta vapautuvan diakoniatyön vastuualueen samalle
ajalle. Vuoden 2019 alusta, jolloin Hallinto kevenee –organisaatiomalli on käytössä, vastuualueet sovitaan
erikseen.

Kirkkoherra
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Juha Lankiselle
Jämsän seurakuntaan 1.10.2018 alkaen kunnes uusi kirkkoherra on aloittanut tehtävässään.
Samalla Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta Sannan Loimusalolle siirtoa Harri
Niemelältä vapautuvaan kappalaisen tehtävään 1.10.2018 alkaen, kunnes uusi kirkkoherra on aloittanut
tehtävässään.
Päätös
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Juha Lankiselle
Jämsän seurakuntaan 1.10.2018 alkaen kunnes uusi kirkkoherra on aloittanut tehtävässään.
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulilta Sannan Loimusalolle siirtoa Harri
Niemelältä vapautuvaan kappalaisen tehtävään 1.10.2018 alkaen, kunnes uusi kirkkoherra on aloittanut
tehtävässään.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN
YHTEISTOIMINTASOPIMUKSET 2019 - 2022

Liite 6
Jämsän seurakunta on kehitysvammaistyön osalta yhteistoiminnassa Keski-Suomen seurakuntien kanssa.
Työtä johtaa Äänekosken seurakunnan johtokunta, jonka kokoonpano on määritelty seurakuntien
hyväksymässä yhteistoimintasopimuksessa.
Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön uusi nelivuotiskausi alkaa 1.1.2019. Äänekosken
seurakunnan johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan 17.5.2018 toimintaa varten: Keski-Suomen
seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan johtosäännön, Keski-Suomen kehitysvammaistyön
papin johtosäännön ja sopimuksen Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoiminnasta.
Yhteistyöhön liittyvän seurakunnan luottamuselinten tulee hyväksyä edellä mainitut johtosäännöt ja
sopimus yhteistoiminnasta. Yhteisjohtokunnan säännöt tulee hyväksyttää kirkkovaltuustossa.

Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteistoiminnasta, Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön
yhteisjohtokunnan johtosäännön ja kehitysvammaistyön papin johtosäännön.

Päätös
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteistoiminnasta, Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön
yhteisjohtokunnan johtosäännön ja kehitysvammaistyön papin johtosäännön.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKOHERRAN VAALIN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Jämsän seurakunnan kirkkoherran virka on tullut avoimeksi kirkkoherra Pentti Leppäsen irtisanouduttua
kirkkoherran virasta 1.10.2018 lukien. Tuomiokapituli on julistanut viran haettavaksi 14.9.2018 klo 15.00
mennessä. Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä
seurakuntalaisilla.
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan
tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen järjestykseen,
jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Jos seurakunta jakaantuu vaaleja varten äänestysalueisiin,
vaalilautakuntaan tulee valita niin monta jäsentä, että se voi jakaantua jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Kirkkovaltuusto valitsee
vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan.
Vaalilautakunta vastaa kirkkoherran välittömässä vaalissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1.
Valmistavat tehtävät vaaleja varten, sisältäen äänestysaikojen, -paikkojen ja
vaalitoimitsijoiden päättäminen
2.
Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3.
Vaalimateriaalien kuten äänestyslippujen, lähetekirjeiden ja vaalikuorien painattaminen
4.
Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5.
Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6.
Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7.
Ääntenlaskenta, vaalien tuloksen ilmoittaminen ja muut vaalien jälkitoimenpiteet
Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vähintään neljä jäsentä ja vähintään yhtä monta
varajäsentä kirkkoherran vaalin vaalilautakuntaan sekä valitsee puheenjohtajan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vähintään neljä jäsentä ja vähintään yhtä
monta varajäsentä kirkkoherran vaalin vaalilautakuntaan sekä valitsee puheenjohtajan.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ASUNTO OY TALVIALANTIE 1 ASUNNON PERUSKORJAUS
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 28.8.2018
Seurakunta on vuonna 2015 saanut testamenttina Asunto Oy Talvialantie 1-nimisen asunto-osakeyhtiön
osakkeet, jotka oikeuttavat asunnon A1 hallintaan osoitteessa Tippakuja 1, Jämsä. Asunto oli
alkuperäisessä kunnossa ja kahden vuoden aikana myynti ei tuottanut tulosta.
Vuodelle 2018 oli määräraha huoneiston pintaremonttiin 7.000 euroa. Pelkkään pintapuoliseen remonttiin
ei asunnossa kannattanut ryhtyä, koska huoneistossa oli ongelmia sekä keittiössä että kylpyhuoneessa.
Yhden kohdan korjaaminen johti toiseen ongelmaan ja väliaikaisia ratkaisuja ei kannattanut tehdä.
Kylpyhuoneessa oli kosteusvaurio, jonka kustannuksiin osittain taloyhtiö osallistui. Kylpyhuone uusittiin
kokonaan.
Keittiössä oli myös kosteusvaurio allaskaapin ympäristössä, joka oli entisen asukkaan itse aiheuttamaa, eikä
taloyhtiö osallistunut kustannuksiin. Osittainen keittiökalusteiden vaihtaminen ei ollut pitkällä tähtäimellä
hyvä ratkaisu ja tästä syystä uusittiin koko keittiö. Keittiökalusteiden syvyysmittojen muuttuminen
alkuperäisistä aiheutti sen, että huoneistoon piti vaihtaa myös lattia ja se vaihdettiin koko asuntoon.
Kokonaiskustannukset remontille olivat 31.504 euroa, määrärahaylitys 24.504 euroa.
Kiinteistövälittäjän arvio remontoidulle asunnolle on 75.000 – 80.000 euroa. Aikaisempi hintapyyntö oli
45.000 euroa. Tällä hetkelle huoneisto on vuokrattu seurakunnan työntekijälle.
Talousjohtaja ehdottaa:
Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta hyväksyy As Oy Talvialantie 1 asunnon
peruskorjauksen ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
lisämäärärahan myöntämistä investointiosaan 24.504 euroa.
Päätös
Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta hyväksyi As Oy Talvialantie 1 asunnon
peruskorjauksen ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
lisämäärärahan myöntämistä investointiosaan 24.504 euroa.
______________________________
Talousjohtaja ehdottaa:
Kirkkoneuvosto hyväksyy As Oy Talvialantie 1 asunnon
peruskorjauksen ja esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investointiosaan 24.504 euroa.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä As Oy Talvialantie 1 asunnon peruskorjauksen ja esittää
kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investointiosaan 24.504 euroa.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LÄNKIPOHJAN RUKOUSHUONEEN PURKU/SANEERAUS

Liite 7
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 28.8.2018
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.5.2018 § 10 myöntänyt 100.000 euron määrärahan Länkipohjan
rukoushuoneen siipirakennuksen purkutyön ja ennallistamisen suunnitteluun ja toteutukseen.
Rakennuksen matala siipirakennus puretaan ja kirkkosali korjataan rakennuksen rakennushistoriallisen
arvon mukaiseksi.
Liitteenä ovat luonnokset Länkipohjan rukoushuoneen muutossuunnitelmista - ajatus on matkan varrella
kehittynyt siten, että luonnoksessa osa vanhaa siipeä jää tarvittaville aputiloille, jolloin myös muuttuva
julkisivu saadaan paremmin istumaan kirkkosaliin. Myös puuttuva inva-luiska saadaan järjestettyä samassa
yhteydessä. Alkuperäisen hirsiosan luonnonkivinen sokkeli voidaan hyödyntää pihajärjestelyjen
tekemisessä ja näin säilyttää tuleville polville muisto alkuperäisestä rukoushuoneesta.
Suunnitelman kokonaiskustannusarvio on 175.000 euroa.
Keski-Suomen museoviraston amanuenssi Päivi Anderssonin mielestä suunnittelu on edennyt hyvään
suuntaan ja lopputuloksesta on tehtävissä suojelurakennukseen sovitettu onnistunut ratkaisu.
Rakennuksen osittaiseen purkamiseen ja rakennuksen ennallistamiseen tarvitaan rakennuslupa.
Rakennusurakka siirtyy toteutettavaksi vuonna 2019.
Talousjohtaja ehdottaa
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy esitetyt luonnokset
Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja rakennuksen ennallistamisesta. Määräraha lisätään
vuoden 2019 talousarvion investointiosaan.
Päätös
Esityksen mukainen.
________________________

Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt luonnokset Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja
rakennuksen ennallistamisesta. Määräraha lisätään vuoden 2019 talousarvion investointiosaan.

Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt luonnokset Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja
rakennuksen ennallistamisesta. Määräraha lisätään vuoden 2019 talousarvion investointiosaan.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SÄRKISAAREN LEIRIKESKUKSEN KEITTIÖN KOSTEUSVAURIO

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 28.8.2018
Särkisaaren leirikeskuksen keittiössä havaittiin ummehtunutta tuoksua ja sen seurauksena lähdettiin
tutkimaan mahdollista vesivahinkoa. Seinärakenteiden avauksen ja kosteusmittausten yhteydessä selvisi,
että keittiön lattia sekä seinät olivat kosteat. Keski-Suomen kuivaustekniikka Oy teki kosteusmittauksen ja
tutki rakennetta ja haastatteli käyttäjiä ja totesi, että vauriot ovat syntyneet pitkän ajan saatossa tilan pesuja puhdistustoimenpiteiden (lattianhuuhtelu/pesu päivittäin) seurauksena. Vauriot koskevat koko keittiön
seiniä ja lattioita. Seinässä olevan laatoituksen takana on kipsilevy ilman vedeneristettä. Lisäksi seinän
kipsilevy ulottuu vain betonilaattaan asti jolloin seinän ja lattian rajan silikonisaumasta on suora yhteys
seinärakenteeseen. Pesuvedet ovat näin ollen valuneet seinän ja lattian rajasta ns."valesokkeli"
rakenteeseen sekä osittain vesi on imeytynyt kipsilevyyn kapilaarisesti. Mitään viitettä putkivuodosta ei
tutkimuksissa havaittu. Kyseessä olevat rakenneratkaisut ovat tietyn aikakauden mukaisia ja ne ovat tulleet
teknisen käyttöikänsä päähän.
Keski-Suomen kuivaustekniikka suosittelee keittiön seinien ja lattian saneerausta käyttötarkoitustaan
vastaavaksi vedeneristeineen. Llisäksi vaurioituneet seinän runkorakenteet suositellaan korjaamaan.
Keittiön perusparannusta oli suunniteltu vuodelle 2019. Leirikeskuksen keittiössä on ympäri vuoden
henkilökunta töissä ja tästä syystä korjaustoimiin on ryhdyttävä välittömästi. Leirikeskuksen toiminnan
kannalta syksy ja alkuvuosi ovat hiljaista aikaa, joten toiminta voidaan sulkea marras-tammikuun ajaksi.
Korjaustoimenpiteet ovat sen verran suuret, että on tehtävä rakennesuunnitelma ja myös toiminnallinen
suunnittelu on tarkoituksen mukaista ottaa huomioon samassa yhteydessä. Särkisaaren keittiö koneineen
on vanha ja vaatii uudistamista.
Arkkitehtitoimsto Plaanari Oy:n Hannu Ala-Kolu tekee rakennussuunnitelman Keski-Suomen
kuivaustekniikalta tilatun kosteusmittauksen perusteella rakenteiden korjauksesta ja tilasuunnitelman
keittiö- ja sosiaalitiloihin.
Talousjohtaja ehdottaa
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Särkisaaren leirikeskuksen keittiön
korjaustoimet aloitetaan heti ja kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvion
investointiosaan lisätään suunnittelua varten määräraha 20.000 euroa vuodelle 2018.
Päätös
Esityksen mukainen.

____________________________
Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto päättää, että Särkisaaren leirikeskuksen keittiön korjaustoimet aloitetaan heti ja
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvion investointiosaan lisätään suunnittelua varten
määräraha 20.000 euroa vuodelle 2018.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että Särkisaaren leirikeskuksen keittiön korjaustoimet aloitetaan heti ja
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvion investointiosaan lisätään suunnittelua varten
määräraha 20.000 euroa vuodelle 2018.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TYYNE JA SULO YLÄSEN APURAHAT TEOLOGIAN OPISKELIJOILLE
Jämsän seurakunnan hallintaan on siirtynyt Jämsänkosken seurakunnasta Tyyne ja Sulo Yläsen rahasto.
Rahaston tarkoituksen on tukea ensisijaisesti Jämsänkosken kunnasta kotoisin olevia varattomia teologian
ylioppilaita. Mikäli tällaisia henkilöitä ei Jämsänkosken kunnasta löydy, on rahaston varoilla tuettava
Jämsän kunnasta olevia edellä mainittuja opiskelijoita. Ellei Jämsässäkään ole tällaisia henkilöitä on
rahaston varoja käytettävä keskisuomalaisten varattomien teologian ylioppilaiden tukemiseen.
Kirkkoneuvosto on päättänyt 2010/44 §, että vuosittain jaetaan 1.000 euroa ja kukin hakija voi saada 500
euroa vuodessa.
Määräaikaan mennessä tuli kaksi hakemusta, Julia Laaksonen ja Tiia-Maria Päivärinta.
Jämsänkosken alueneuvosto on kokouksessaan ehdottanut, että kumpikin hakijoista saa 500 euron
avustuksen.

Talousjohtaja
Kirkkoneuvosto myöntää Julia Laaksoselle ja Tiia-Maria Päivärinnalle 500 euron avustuksen Tyyne ja Sulo
Yläsen rahastosta teologian opiskeluja varten.

Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TILIEN KÄYTTÖOIKEUDET JA NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Liite 8
Seurakunnan tilien käyttöoikeus, verkkopankkitunnukset ja nimenkirjoitusoikeus on ollut talousjohtajalla,
kirkkoherralla ja taloussihteeri AnneReinilahdella, kirkkoherra Pentti Leppäsen virkasuhteen päättyessä
30.9.2018 on syytä päivittää käyttöoikeudet vt. kirkkoherra Harri Niemelälle.
Liite jaetaan kokouksessa.
Talousjohtaja
Kirkkoneuvosto päättää, että Jämsän seurakunnan tilien käyttöoikeudet, verkkopankkitunnukset ja
nimenkirjoitusoikeudet ovat 1.10.2018 alkaen Harri Niemelällä, Anneli Hellillä ja Anne-Marie
Reinilahdella.
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 8 mukaisen käyttöoikeuksien erittelyn.
Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSHALLINNON YHTEISTYÖ RUOVEDEN SEURAKUNNAN KANSSA
Ruoveden seurakunnan kirkkoneuvosto myönsi (KN § 108, 2018) talouspäällikkö Lilli Ruusilalle
vuorotteluvapaata 1.10. 2018– 31.3.2019 väliseksi ajaksi. Seurakunta tarvitsee nopealla aikataululla
talouspäällikön tehtävään henkilön, joka on hyvin perillä kirkon taloushallinnosta ja sopimusjärjestelmästä.
On käyty alustava keskustelu mahdollisesta yhteistyöstä taloushallinnon osalta, jossa Jämsän seurakunta
antaa ostopalvelusopimuksella taloussihteerin ja talousjohtajan työpanosta Ruoveden seurakunnan
käyttöön, arvioitu työaika taloussihteeri 4 – 6 päivää ja talousjohtaja 2 - 6 päivää kuukaudessa, lopullinen
kustannusten jako tehdään toteutuman mukaan.
Talousjohtaja
Kirkkoneuvosto hyväksyy taloushallinnon yhteistyön ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen Ruoveden seurakunnan kanssa ajalle 1.10. 2018– 31.3.2019.
Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Liite 9
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018 - 2020 on sovittu, että yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluva
harkinnanvarainen palkanosa (Hava) poistuu 31.12.2019 ja sen tilalle tulee 1.1.2020 lukien euromääräinen
suorituslisä. Suorituslisää koskevat määräykset ovat KirVES-TES:n 26 §:ssä.
Suorituslisää koskevat sopimusmääräykset koskevat yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevia
viranhaltijoita/työntekijöitä 1.1.2020 lukien. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.
Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät
seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset.
Seurakunnan on tehtävä seuraavat suorituslisän käyttöönottoa koskevat valmistelut ja päätökset vuoden
2018 loppuun mennessä:
1. Työnantaja informoi henkilöstöä suorituslisän käyttöönotosta ja siihen liittyvästä aikataulusta.
2. Työnantaja valmistelee suorituslisän arviointiperusteet ja järjestelmän kirjallisen kuvauksen.
Arviointiperusteista käydään pääsopimuksen 2 §:n 4 momentin ja 13 §:n mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
3. Suorituslisän käyttöönotosta tehdään hallinnollinen päätös.
4. Työnantaja informoi henkilöstöä suorituslisän arviointiperusteista, arviointijaksosta ja lisän käyttöä
koskevasta aikataulusta.
Suorituslisiin yhteensä käytettävän rahamäärän kohdentamisesta yksittäisille viranhaltijoille/työntekijöille
päätetään vuosittain arviointijakson päätyttyä. Viranhaltijalle/työntekijälle vuosittain maksettavan
suorituslisän määrä voi vaihdella. Siihen vaikuttaa toisaalta suorituslisiin yhteensä kohdennettavan
rahamäärän suuruus sekä toisaalta viranhaltijoiden/työntekijöiden työ-suorituksen arvioinnin tulokset.
Sopimuksen edellyttämä suorituslisiin yhteensä kohdennettava rahamäärä (1,1 % peruspalkkojen
yhteismäärästä) on vähimmäismäärä. Rahamäärän suuruus vaihtelee vuosittain seurakunnan peruspalkkojen
yhteismäärän muutosten mukaan. Seurakunta voi halutessaan taloudellisten voimavarojensa perusteella
ylittää suorituslisien yhteismäärän (1,1 %).
Suorituslisän arviointiperusteista ja aikataulusta on käyty täytäntöönpanoneuvottelu pääsopijapuolen
edustajien kanssa ja perusteista oltiin yksimielisiä. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suorituslisää koskevan
sopimuksen 29.8.2018.

Talousjohtaja
Kirkkoneuvosto päättää, että Jämsän seurakunnassa otetaan käyttöön suorituslisä liitteen mukaisesti.

Päätös
Esityksen mukainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että tiedonanto jaetusta suorituslisästä annetaan kirkkoneuvostolle
toimialoittain ilman henkilöiden nimiä.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Liite 10
Puheenjohtaja Pentti Leppänen lausui kiitokset, koska tämä oli hänen viimeinen kokous puheenjohtajan
roolissa.
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen klo19.35.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

