Kirkkoneuvoston päätökset 19.2.2019

23 §

Valmisteluryhmän toteaminen sekä jäsenen valinta vuosille
2019 – 2020 ja toimiminen rakennustoimikuntana:
Valmisteluryhmän jäseniä ovat kirkkoherra, kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi
kirkkoneuvoston edustajiksi valmisteluryhmään valittiin Eino Repo ja Lauri
Voutilainen. Lisäksi hyväksyttiin valmisteluryhmän toimiminen
rakennustoimikuntana.

24 §

Kirkkoneuvoston edustajiksi kasvatustyön johtokuntaan valittiin Leea Oksiala ja
yleisen seurakuntatyön johtokuntaan Heidi Aholainen.

25 §

Kirkkoneuvosto pääti, että pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää
talouspäällikkö.Tilien käyttövaltuudet talouspäällikkö Tiina Pehkonen ja vt.
kirkkoherra Anu Ylitolonen. Allekirjoitus yksin. Varkauden seurakunnan kanssa
laadittuun taloushallinnon yhteistyösopimukseen liittyen kirkkoneuvosto antaa
Joroisten seurakunnan pankkitilien käyttöoikeuden maksuliikenteen hoitamiseen
Varkauden seurakunnan kirjanpitäjä Tiina Suomalaiselle, toimistosihteeri Leila
Vänttiselle, hallintojohtaja Olli Siivolalle, hallintosihteeri Taina Nissiselle ja
toimistosihteeri Satu Pehkoselle.

26 §

Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra hyväksyy toiminnan ja henkilökunnan
laskut (myös talouspäällikön laskut). Talouspäällikkö hyväksyy muut laskut, eli
talous-, hautausmaa – ja kiinteistölaskut.Talouspäällikkö hyväksyy kirkkoherran
laskut.Kirkkoherran sijaisena toimiva pappi hoitaa kirkkoherralle kuuluvat tehtävät.
Talouspäällikön sijaisena toimivat Varkauden seurakunnan työntekijät toimialan
mukaan.

27 §

Kirkkoneuvosto valitsi edustajaksi metsätalouden ja puukaupan yhteydenpitoon
Timo Kaukosen. Palkkio 38,00 €/kerta ja tehtävän kestäessä yli 3 tuntia
korotettuna tunnilta 12,00 €. Matkakorvaus laskun mukaan.

28 §

Edustajaksi tiekuntien kokouksiin valittiin Eila Holopainen.

29 §

Seurakunnan edustajiksi Joroisten Vanhustentaloyhdistys ry:n
johtokuntaan valittiin Tuomo Hytönen ja varaedustajaksi Eino Repo.

30 §

Seurakunnan edustajaksi Joroisten Erätovereiden johtokuntaan valittiin

Anu Ylitolonen.
31 §

Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus; Toimielimien toimituskirjan allekirjoittaa
puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- tai johtosäännöstä muuta johdu.

32 §

Asunto Oy Sompio 2 hallituksen jäseneksi valittiin Maija-Riitta Kansanoja ja
yhtiökokousedustajaksi Jouko Metsälä ja varajäseneksi Pirkko Hämäläinen.

33 §

Joroisten seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi valittiin Nina-Erika Änkiläinen ja Heidi
Aholainen.

34 §

Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajaksi valittiin Pirkko Hämäläinen.

35 §

Kiinteistötyöryhmän nimeäminen kiinteän- ja irtaimenomaisuuden valvontaa
varten; Kirkkoneuvosto valitsi työryhmän: 2 kirkkoneuvoston jäsentä Tuomo
Hytönen ja varalle Pirkko Hämäläinen ja Jarmo Kujanpää ja varalle Eila Holopainen,
sekä lisäksi kirkkoherran ja talouspäällikön.

36 §

Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma helmi-toukokuu 2019.

37 §

Hyväksyttiin jumalanpalvelussuunnitelma helmi-toukokuu 2019.

38 §

Merkittiin hyväksyen tiedoksi diakonia-avustukset syyskuu-joulukuu 2018.

39 §

Muutetiin kirkkoherranviraston aukioloaikoja siten, että kirkkoherranvirasto
palvelee 1.3.2019 alkaen maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12 ja
muina aikoina sopimuksen mukaan.

40 §

Myönnettiin kirkkoherranviraston toimistosihteeri Päivi Hännikäiselle anomuksesta
osa-aikatyö ajalle 4.3.2019-29.2.2020 siten, että hänen kiinteät työpäivänsä ovat
maanantai, tiistai ja keskiviikko ja viikoittainen työaikansa 20h palkkauksen ollessa
54,4% täyden työajan palkasta.

41 §

Luovuttiin kirkkoherranviraston käteiskassasta 1.3.2019 alkaen.

42 §

Kirkkoherran vaali; Kirkkoneuvosto päätti, että järjestetään avoin tilaisuus jossa
seurakuntalaiset saavat tutustua viran hakijoihin ja kirkkovaltuusto
kokonaisuudessaan suorittaa viran hakijoiden haastattelun. Valmisteluryhmä laatii
kysymykset. Varataan virkaa hakeneille mahdollisuus saarnata kirkossa.

43 §

Hyväskyttiin Maria Ruskavaaran vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa
palveluaikaa 12 v 12 kk.

44 §

Hyväksyttiin Merja Saarijoutsin vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa
palveluaikaa 10 v.

45 §

Hyväksyttiin hallinnon suunnittelukalenteri tammi-kesäkuu 2019

46 §

Saatavan perinnän lopettaminen (Salainen, JulkL 24 § 23)

47 §

Merkittiin hyväksyen tiedoksi tilintarkastajan seloste 7.1.2019

48 §

Puukaupat; Hyväksyttiin Versowood Oy:n avohakkuu tarjous ja Stora Enso Oyj:n
harvennushakkuu tarjous.

49 §

Hyväksyttiin Joroisten Taiteovi Oy:n tarjous seurakuntatalon taiteovista, hinta
10 760 €.

50 §

Hyväskyttiin Hexaplan Oy:n tarjous seurakuntatalon pöydistä, hinta 4 933,96 €.

