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Aika

keskiviikkona 14.6.2017 klo 18.30 – 21.10

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

53 §
Kokouksen avaus
Laulettiin yhdessä virsin 602:1-3. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki alkurukouksen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

54 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä oli paikalla
9 / 9.

55 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Kirsi Raiskio ja
Juha Suonpää.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Suonpää ja Kirsi Raiskio.

56 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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57 §
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. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen
kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Pöytäkirja kirkkovaltuuston kokouksesta 16.5.2017 tuodaan kokoukseen.
Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 16.5.2017 pidetyn kokouksen
päätöksissä 16 § - 24 § ei ole mitään virheellisessä järjestyksessä päätettyä tai
valtuuston toimivaltaa ulommas menevää. Kirkkoneuvosto päättää laittaa
kirkkovaltuuston päätökset toimeen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

58 §
Jokioisten kirkkoneuvoston kannanotto Forssan seurakunnan kirkkoneuvoston
päätökseen, jossa esitetään selvityksen laatimista seurakuntien yhdistymisestä tai
seurakuntayhtymästä Tammelan rovastikunnassa.
Forssan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää 4/2017 kokouksensa 10 § päätöksessä
10.5.2017 selvityksen laatimista Tammelan rovastikunnan seurakuntien yhdistymisestä
tai seurakuntayhtymästä sekä selvitysmiehen kutsumista asiaa selvittämään. Forssan
seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää tästä asiasta muilta rovastikunnan seurakunnilta
kannanottoa 1.9.2017 mennessä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto laatii Forssan seurakunnalle asiasta kannanoton 1.9.
mennessä.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Jokioisten seurakunta lähtee mukaan selvityksen
laatimiseen Tammelan rovastikunnan seurakuntien yhdistymisestä tai
seurakuntayhtymästä selvitysmiehen avulla. Kirkkoneuvosto edellyttää, että selvitys
tehdään toiminta edellä eri vaihtoehtoja tarkastellen ja ilman, että seurakunnan
/seurakuntayhtymän veroprosentti on ennalta määrätty.
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59 §
Kirkkoneuvoston lausunto seurakunnan taloudesta ja talouden tulevaisuuden
näkymistä
Seurakunnalta pyydetään piispantarkastusta varten lausunto seurakunnan taloudesta
ja talouden tulevaisuuden näkymistä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto laatii piispantarkastusta varten lausunnon seurakunnan
talouden tilasta ja talouden tulevaisuuden näkymistä.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Talous oli viime vuosiin asti vakaata 1.5 veroprosentilla. 2016 alusta
veroprosentti nostettiin 1.85:een. Tällä prosentilla seurakunnan talous pysyy
tasapainossa, jos jäsenmäärä pysyy nykyisellään eikä olennaisia isoja muutoksia
tapahdu. Metsänmyyntituloilla on tasattu taloutta. Siitä ei ole jatkossa pitkään aikaan
apua. Nykyään jäsenmäärä on laskeva. Työpaikkoja kunnasta on hävinnyt
muutamassa vuodessa noin 200. Seurakunnan henkilöstömenojen kasvu on ollut
tasaantumaan päin. Lomarahojen säästö on myötävaikuttanut tilanteeseen.
Kiinteistökuluja voitaisiin helpommin minimoida isommassa yksikössä.

60 §
Kirkkoneuvoston lausunto seurakunnan tilasta ja seurakunnan kehittämistarpeista
Seurakunnalta pyydetään piispantarkastusta varten lausunto seurakunnan tilasta ja
seurakunnan kehittämistarpeista.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto laatii piispantarkastusta varten lausunnon seurakunnan
tilasta erityisesti henkilöstön ja toiminnan osalta sekä arvioi seurakunnan
kehittämistarpeita.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Toimintaa ei ole vielä supistettu. Henkilöstön jaksamisen suhteen on esiintynyt
kipuilua. Vapaaehtoisten johtaminen ja ohjaaminen on iso tarve, jota ei ole vielä saatu
kohdattua. Ympäristödiplomin hankkimista voisi harkita esim. opinnäytetyönä tehtynä.

61 §
Seurakuntatalon lattiamateriaalin valinta
Kokouksessaan 9.5.2017 kirkkoneuvosto päätti jättää talouspäällikön selvitettäväksi
seurakuntatalon yläsalin lattiaremontin kulut eri lattiamateriaaleja käyttäen. Heikki
Tähtinen on pyytänyt tarjouksen Rakennus Torkkel Oy:ltä työkuluista ja materiaalikulut
on laskettu viime kokouksessa näytillä olleiden mallikappaleiden hinnoilla.
1. Sali ja eteinen vinyylikorkkia
Asennustyö:
Lattian tasoitus:
Materiaali:

7.440,00 €
2.300,00 €
14.800,00 €
24.540,00 €
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2. Sali vinyylikorkkia ja eteinen laattaa
Asennustyö:
6.200,00 €
Lattian tasoitus:
2.300,00 €
Materiaali:
14.250,00 €
22.750,00 €

3. Sali urheilulattiaa ja eteinen laattaa
Asennustyö:
3.720,00 €
Lattian tasoitus:
2.300,00 €
Materiaali:
20.120,00 €
26.140,00 €
Vaihtoehdossa kolme (3) materiaalin hintaan sisältyy asennus salin lattian osalta.
Kaikista vaihtoehdoista puuttuvat urakoitsijan mahdollisesta hankkimat tarvikkeet ja
palvelut. Materiaaleissa ei ole huomioita lattialistojen hintaa. Purkujätteiden pois kuljetus
sisältyy hintaan, mutta jätemaksut jäteyhtiö laskuttaa seurakunnalta. Kaikki edellä
mainitut hinnat sisältävät alv:n 24 %.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valitsee vaihtoehdoista yhden.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi vaihtoehdon yksi (1).

62 §
Seurakuntatalon maalämpöurakoitsijan valinta
Seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta öljylämmöstä maalämpöön
pyydettiin tarjoukset Tom Allen Senera Oy:ltä, ST1 Lähienergia Oy:ltä ja Hämeen
maalämpö Oy:ltä. Kaikki kolme lähettivät tarjouksen määräaikaan mennessä. Tarjoukset
pyysi Heikki Tähtinen Heikki Sulosen laatiman LVI-suunnitelman pohjalta. Tarjoukset
todettiin keskenään vertailukelpoisiksi.
ST1 Lähienergia Oy
Espoo
82.263,00 euroa sis. alv 24%
Tom Allen Senera Oy Vantaa
91.359,00 euroa sis. alv. 24%
Hämeen maalämpö Oy Hämeenlinna 121.000,00 euroa sis. alv. 24%
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Seurakuntatalon maalämpöurakan toteuttajaksi valitaan ST1 Lähienergia Oy
hintaan 82.263,00 euroa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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63
§ Ilmoitusasiat
1. Piispantarkastuksen 23. – 25.9.2017 ohjelma
2. Fingrid puukauppa valtakirja liittyen voimalinjan reuna-alueiden
siistimiseen Tammelan metsäalueella
3. Hautausmaan työntekijä tilanne
4. Hautausmaakatselmus 17.7.2017 klo 15.00
5. Kirkkoneuvoston kokous 30.8.2017 klo 18.30

64 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10. Laulettiin yhdessä
virsi 602:6.
2. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet, jotka ovat
pöytäkirjan liitteenä.

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 16.6. – 1.8.2017 klo 8.30 -12.00 ja siitä on
8.6.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

