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Aika

tiistai 14.2.2017 klo 18.30 –

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

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

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

13 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
on paikalla / 9.

15 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Kirsi
Raiskio ja Juha Suonpää.
Päätös:
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16 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.

17 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Kirkkolaki 10 luku 6 §:
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös
on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee
valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös
täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä
saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos
valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on
saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko
täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallintooikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika
valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.

Pöytäkirja kirkkovaltuuston kokouksesta 23.1.2017
tuodaan kokoukseen.

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston
23.1.2017 pidetyn kokouksen päätöksissä
1 § - 15 § ei ole mitään virheellisessä
järjestyksessä päätettyä, valtuuston
toimivaltaa ulommas menevää tai muutoin
lainvastaista. Päätökset ovat siten
toimeenpantavissa.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Päätös:

18 §
Jokioisten seurakunnan edustajien valinta Forssan seurakunnan perheneuvonnan
johtokuntaan vuosiksi 2017–2018.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto valitsee Jokioisten seurakunnan edustajiksi
Forssan seurakunnan perheneuvonnan johtokuntaan vuosiksi 2017–2018
Ilmari Mattisen ja hänen varajäsenekseen Kaija Laineen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Päätös:
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19 §
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän jäsenten valinta vuosiksi 2017–2018
Esitys (khra):
Vastuuryhmä on kirkkoneuvoston alainen. Kirkkoneuvosto valitsee
toimikaudekseen jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan vastuuryhmään 4–7
jäsentä, mukaan lukien kirkkoneuvoston edustajan tai edustajat.
Vastuuryhmä valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja sihteerin. Vastuuryhmän jäsenet suunnittelevat, ideoivat ja toteuttavat
yhdessä työntekijän kanssa toimialansa tehtäviä. Vastuuryhmän
puheenjohtaja voi ryhmän päätöksen mukaisesti toiminnan luonteesta ja
laajuudesta johtuen kutsua kokoukseen lisäjäseniä tai vain osan ryhmästä.
LAVA: Vaikutukset lapsiin sisältyvät lähinnä vastuuryhmän ideoimaan
toimintaan.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan
vastuuryhmään toimikaudeksi 2017–2018 seuraavat henkilöt:

20 §
Kasvatuksen vastuuryhmän jäsenten valinta vuosiksi 2017–2018
Esitys (khra):
Vastuuryhmä on kirkkoneuvoston alainen. Kirkkoneuvosto valitsee
toimikaudekseen kasvatuksen vastuuryhmään 6-8 jäsentä, mukaan lukien
kirkkoneuvoston edustajan tai edustajat. Jokaiselta kasvatuksen työalalta
olisi suotavaa olla kaksi edustajaa. Vastuuryhmä valitsee toimikaudekseen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin. Vastuuryhmän jäsenet suunnittelevat, ideoivat ja toteuttavat
yhdessä työalojen työntekijän kanssa toimialansa tehtäviä. Vastuuryhmän
puheenjohtaja voi ryhmän päätöksen mukaisesti toiminnan luonteesta ja
laajuudesta johtuen kutsua kokoukseen lisäjäseniä tai vain osan ryhmästä.
LAVA: Vastuuryhmän päätöksillä on suoraa vaikutusta seurakunnan alle 18vuotiaiden palveluihin. Kokouksiin olisi syytä kutsua säännöllisesti joku lapsi
tai nuori. Lapsilta ja nuorilta on tarpeen kysyä heidän seurakunnan toimintaa
koskevia mielipiteitään. Tämä voi toteutua muun kyselyn lisäksi seurakunnan
yhteiskokouksissa.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi kasvatuksen vastuuryhmään toimikaudeksi
2017 – 2018 seuraavat henkilöt:
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21 §
Kirkkoneuvoston edustajien valitseminen lähetysjohtokuntaan ja diakonia- ja
yhteiskunnallisen työn johtokuntaan sekä kasvatuksen vastuuryhmään ja
jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan vastuuryhmään
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto valitsee edustajat otsikossa mainittuihin
toimielimiin.
Päätös:

22 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että kirkkoherra pitää
päätöksistään päätösluetteloa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltija päätökset
2017 / 1§ - 2§.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

23 §
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että talouspäällikkö pitää
päätöksistään päätösluetteloa.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön viranhaltija päätökset
2017 / 1§ - 2§.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
24 §
Seurakuntatalon investoinnit 2017
Vuoden 2017 talousarviossa seurakuntatalossa on varauduttu
toteuttamaan kaksi investointia, yläsalin lattian ja lämmitysjärjestelmän
uusiminen.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto keskustelee seurakuntataloon vuodelle 2017
budjetoitujen investointien toteuttamisesta.

5(5)
25 §
Ilmoitusasiat

26 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kirsi Raiskio

Juha Suonpää

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 16.1. – 30.3.2017 klo 8.30 -12.00 ja siitä
on 8.2.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

