Kirkkoneuvoston päätökset 11.6.2019
118 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman ajalle loka-joulukuu 2019

119 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi Hanna Kytölän irtisanoutumisen diakonian virasta 1.8.2019
alkaen ja palkkasi Maria Ruskavaaran avoimen viran hoitajaksi siihen saakka, kunnes virka
vakinaisesti täytetään

120 §

Kirkkoneuvosto julistaa seurakunnan julistaa Joroisten seurakunnan diakoniatyön

viran haettavaksi Joroisten seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja
Joroisten seurakunnan internet-sivuilla. Virka täytetään 1.12.2019 alkaen. Viran
palkkaus 2467,00€/kk (vaativuusryhmä 503).
Kirkkoneuvosto nimesi valmisteluryhmän haastatteluryhmäksi, lisäksi mukaan
pyydetään vapaaehtoistyöntekijä Hilkka Ullah.
Sekä valtuutti haastatteluryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
tekemään kirkkoneuvostolle ehdotuksen valinnasta.
121 §

Kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se määrää
pastori Maija Voutilaisen vt. kappalaiseksi 16.9.2019 lukien siihen saakka, kunnes
virka vakinaisesti täytetään. Palkkaus 3187,00€/kk (vaativuusryhmä 602) +
vuosisidonnainen palkanosa 15 %.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille Joroisten
seurakunnan kappalaisen viran avoimeksi julistamista siten, että virka täytetään
1.2.2020 alkaen. Kappalaisen työ käsittää laaja-alaisen seurakuntatyön. Tällä
hetkellä työaloina ovat lapsi-, nuoriso-, lähetys- ja aikuistyö sekä osa viestintää.
Lisäksi kappalainen vastaa rippikoulutyöstä. Kappalainen toimii kirkkoherran
sijaisena. Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisteriote.
Palkkaus 3187,00€/kk (vaativuusryhmä 602).

122 §

Nuorisotyönohjaaja Pauliina Multaselle myönnettiin virkavapaa ajalle 2.9.2019 –
31.7.2020.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti palkata vs. nuorisotyönohjaajaksi nuorisotyönohjaaja
Tuija Mäiselin ajalle 2.9.2019-31.7.2019. Palkkaus 2345,76€/kk (vaativuusryhmä
502).

123 §

Kirkkoneuvosto päätti jatkaa olemassa olevaa vapaaehtoisten muistamiskäytäntöä.
Vapaaehtoisia voidaan lisäksi muistaa merkkipäivien yhteydessä.

124 §

Kirkkoneuvosto antoi ohjeet vuoden 2020 talousarvion laatimisesta.

125 §

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentin määräämistä
vuodelle 2020, veroprosentti 1,7 %.

126 §

Määrärahamuutokset vuodelle 2019
Hautausmaan kiinteistöt;
Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksista

+1 000,00

Muut koneet ja laitteet
Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet
Seurakuntatalo;
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut
Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot yhteensä
- talousarvio on tehty 121 809€ ylijäämäisenä.

- 2 000,00
- 1 000,00
- 3 000,00
- 1 000,00
- 700,00
1 000,00
7 700,00

127 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi luonnonkiven hautamuistomerkiksi.

128 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi luonnonkiven hautamuistomerkiksi.

129 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi valtakirjan Metsänhoitoyhdistykselle. Joka allekirjoittaa
hakkuusopimuksen seurakunnan annettua siihen suostumuksena ja valvoo puun
korjuuta ja mittausta.

130 §

Kirkkovaltuuston kokouksen 24.5.2019 päätösten laillisuus ja
täytäntöönpanokelpoisuus.

