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Aika

maanantaina 16.1.2017 klo 18.30 – 20.30

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Sanni Junnila
Leena Järvi
Lotta Kankaanranta
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Antti Suokas
Juha Suonpää
Jussi Tiensuu

kirkkoherra
agronomi, tutkija
eläkeläinen
opiskelija
luokanopettaja
tutkimusmestari
maanviljelijä
maanvilj., agrologi
tietoverkko asiantunt.

pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
vpj.
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä luki rukouksen.
Laulettiin yhdessä virsi 45:1 ja 3.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
oli paikalla 9/ 9.

3§
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat
Sanni Junnila ja Leena Järvi.
Päätös: Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Sanni Junnila ja Leena Järvi.
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4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslistalle lisättiin §10 anomus seurakuntatilojen käytöstä, muuten asiat
käsiteltiin esityslistan mukaisesti.

5§
Kolehtisuunnitelma alkuvuodeksi 2017
Seurakunnan jumalanpalveluksien kolehtien kohteet vahvistetaan
kirkkoneuvoston hyväksymässä kolehtisuunnitelmassa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman alkuvuodelle
2017 (liite).
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6§
Vuoden 2017 ensimmäisen kirkkovaltuuston kokouksen valmistelu
Kirkkoneuvosto toteaa, että kutsun ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jyrki Koivisto ja että kokouksen avaa iältään
vanhin valtuutettu Inkeri Koskela, varalla Risto Suonpää, joka johtaa puhetta,
kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimitettavaksi seuraavat vaalit
- pöytäkirjan tarkastajat
- ääntenlaskijat
- kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2017-2018
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen
vuosiksi 2017–2018
- suhteellisten vaalien lautakunnan valitseminen
vuosiksi 2017–2018
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen
vuosiksi 2017–2018
- valitaan kirkkoneuvoston 7 varsinaista jäsentä
vuosiksi 2017–2018
- valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden
jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2017–2018
- valitaan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä
lähetystyön johtokuntien puheenjohtajat, jäsenet ja
varajäsenet vuosiksi 2017–2018
Vaaleja varten kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi nykyisissä
toimielimissä olevien jäsenten ja varajäsenten nimet.
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Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että
- mahdollisesti tarvittavina ääntenlaskijoina toimisivat
pöytäkirjan tarkastajat
- suhteellisten vaalien lautakuntaan valitaan
kirkkovaltuustosta kolme jäsentä ja kolme varajäsentä
- kumpaankin johtokuntaan valitaan puheenjohtaja sekä
hänen lisäkseen viisi jäsentä ja heille kuusi
varajäsentä
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous jätettiin ryhmien
valmisteluun.

7§
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että kirkkoherra pitää
päätöksistään päätösluetteloa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltija päätökset
2016 / 3§ - 4§.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 §
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että talouspäällikkö pitää
päätöksistään päätösluetteloa.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön viranhaltija päätökset
2016 / 28 § - 30 §.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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9§
Vuoden 2016 luottotappion kirjaaminen
Seurakunnan myyntisaamisiin on tilikauden aikana jäänyt avoimeksi kaksi
virkatodistuslaskua ja yksi seurakuntatalon vuokralasku, joita ei useista
yrityksistä huolimatta ole saatu perittyä. Laskujen summa yhteensä on
152,00 euroa.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että avoimet
myyntisaamiset, joiden arvo on yhteensä 152,00 euroa kirjataan tilikauden
1.1. – 31.12.2016 luottotappioksi.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10 §
Eläkeliiton Jokioisten yhdistyksen anomus seurakunnan tilojen käytöstä
Eläkeliiton Jokioisten piiri lähetti seurakunnalle anomuksen pöytäkirjan
liitteenä), jossa he esittävät, että yhdistys saisi vuoden 2017 alusta alkaen
käyttää seurakunnan tiloja edes kerran vuodessa astioineen ilmaiseksi.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli anomuksen ja päätti, että Eläkeliiton
Jokioisten yhdistykselle ei myönnetä oikeutta seurakunnan tilojen
ilmaiseen käyttöön. Päätös perustuu kirkkoneuvoston kokouksessaan
9/2012 § 10 tekemään päätökseen. Lisäksi kirkkoneuvosto totesi, että
seurakunnan tulee kohdella kaikkia järjestöjä samanvertaisesti ja, että
seurakunnan tilavuokrat eivät riitä kattamaan edes vuokraamisesta
seurakunnalle aiheutuvia kuluja, joten kirkkovaltuuston hyväksymän
hinnaston mukaiset vuokrat ovat varsin kohtuulliset.

11 §
Ilmoitusasiat
1. Tiistaina 7.2.2017 klo 17.00on rovastikunnan kirkkoneuvostojen kokous
Jokioisten seurakuntatalolla.
2. Lauantaina 11.2.2017 on työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
yhteinen piispantarkastukseen liittyvä työskentely. Kellonajasta tiedotetaan
myöhemmin.
3. Talouspäällikkö tiedotti As Oy Jokioisten Ventelän lainatilanteesta.
4. Jäsenet keskustelivat Latovainion rukoushuoneen sisäilmasta.
5. Jäsenet keskustelivat taulumallisesta kastepuusta kirkkoon.
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12 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. Laulettiin yhdessä
virsi 45:6.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanni Junnila

Leena Järvi

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 18.1. – 2.3.2017 klo 8.30 -12.00 ja siitä on
9.1.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

