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Aika

keskiviikko 14.9.2016 klo 18.30–20.30

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

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

pj.
vpj.
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

Jussi Tiensuu

tietoverkko asiantunt.

jäsen

Poissa:

62 §
Kokouksen avaus
Laulettiin yhdessä virsi 265:1-2. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
alkuruokouksen, jonka jälkeen hän avasi kokouksen.

63 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
oli paikalla 8/ 9.

64 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Jussi
Tiensuu ja Sanni Junnila.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni Junnila ja Leena Järvi.
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65 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Lisättiin esityslistaan 70 § ja 71 §. Käsiteltiin viimeisenä 69 §.

66 §
Forssan Herättäjä-yhdistyksen anomus vuoden 2017 ”Körttiveisut kappeeraiteisella”
päivän tukemiseen
Herättäjä-yhdistys järjestää mainitun tapahtuman yhdistyksen
paikallisosaston 10-vuotisjuhlavuonna Jokioisissa ja Humppilassa. Yhdistys
pyytää seurakunnalta tukea tapahtuman järjestämisen kuluihin.(Liite 1)
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee mahdollisesta
tuesta päätöksen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin tai nuoriin.
Päätös: Kirkkoneuvosto myönsi 200 euroa tapahtuman kustannuksiin.

67 §
Kansan Raamattuseuran anomus toimintatuesta vuodelle 2017
Kansan Raamattuseura anoo 23.6.2016 kirjeitse seurakunnalta tukea
toimintansa tukemiseen seurakunnan talousarviovaroista vuodelle 2017.
Esitys (khra): Seurakunnan tuki ohjataan KN linjapäätöksen mukaan lähinnä
oman seurakunnan lähetys- ja diakoniatyöhön. Siinä on syytä pitäytyä.(Liite
2)
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

68 §
Muistolehdon kukkateline
Hautausmaakatselmuksessa keskusteltiin kukkatelineen tarpeesta
muistolehdon vainajien omaisille. Seurakuntamestari pyysi TMI: Raution
veljeksiltä tarjouksen kivisestä kukkatelineestä. Kivi on samaa punaista
graniittia kuin muistolehdon paasi. Esityslistan liitteenä on suunnitelma
kukkatelineestä mittoineen. Kukkatelineen hinta on 1.680,00 euroa sis. alv.
(Liite 3)
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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69 §
Tammelan rovastikunnan seurakuntarakennetta koskevan ohjausryhmän raportti
”Ikkunoita seurakuntien tulevaisuuteen”
Ohjausryhmän raportti valmistui kesäkuussa 2016. Lääninrovasti Esa Löytömäki antoi
rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostoille tehtäväksi tutustua raporttiin, ja antaa
lausunto, jossa otetaan nimenomaisesti kantaa seuraaviin asioihin:
- Voisiko kasvatustyön ja/tai kirkkomusiikin hanke olla riittävän konkreettinen?
- Mitä seurakunnalle tärkeitä näkökohtia raportti nostaa esille?
- Miten asiassa olisi hyvä edetä?

Prosessissa edetään lausuntojen koostamisen jälkeen. (Liite 4)
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto laatii raportin sisällöstä lausunnon, jossa se ottaa erityisesti
kantaa lääninrovastin esittämiin kysymyksiin.
LAVA: Päätöksellä on välillinen vaikutus lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Kirkkoneuvosto totesi hankkeen riittävän konkreettiseksi. Jatkotyöskentelyksi
ehdotettiin kirkkoneuvostojen yhteistä kokousta, jossa asiaa käsiteltäisiin.

70 §
Vuoden 2017 veroprosentti
Kuluvan vuoden kokonaisverotuloksi on arvioitu 1.134.555,00 euroa.
Kirkollisveroa on elokuun loppuun mennessä kertynyt 919.772,00 euroa.
Seurakuntien yhteisöverotusoikeuden poistuttua tämän vuoden alusta
yhteisöveroa budjetoitiin kertyväksi vain 1.000,00 euroa, mutta sitä on
kuitenkin kertynyt vielä 18.701,00 euroa. Jokioisten seurakunnan
valtionrahoitus osuudeksi on budjetoitu 107.865,00 euroa, josta 80.901,00
euroa on toteutunut elokuun loppuun mennessä.
Seurakunnan vuoden 2017 kirkollisverotulo verottajan arvion mukaan on
1.222.820,86 euroa, veroprosentin ollessa 1.85 %.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jokioisten
seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentti on 1.85 %.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

71 §
Jumalanpalvelukset seurakuntatalossa vuonna 2017
Jumalanpalveluksia on pidetty alkuvuodesta seurakuntatalossa vuodesta
2009 alkaen. Niihin on erikseen anottu kirkkoneuvoston lupa.
Esitys (khra): Vuonna 2017 jumalanpalveluksia toimitetaan
seurakuntatalossa 29.1. ja 19.2. ja 12.3. sekä 4. adventtina 17.12.
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Päätös: Pykälän käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

72 §
Ilmoitusasiat
1. 2016 Rippikoulujen turvallisuusvastaavat
Vuoden 2016 rippikouluissa olivat turvallisuusvastuussa ja
ruokailua valvomassa:
Hiihtolomarippikoulu: Heikki Lähdekorpi
Kesä 1-leiri: Heikki Lähdekorpi
Kesä 2-leiri: Sanni Sipilä
Heille on maksettu tästä vastuusta voimassa oleva Kirvestesin
mukainen lisäkorvaus.
2. Työyhteisöpäivä hiippakuntien konsulttien ohjauksessa 9.11.2016.
3. Luottamushenkilöt, työntekijät ja hiippakunnan konsultit koolla
11.2.2017.
4. Luottamushenkilöt, työntekijät, yhteistyötahot ja hiippakunnan
konsultit koolla 3.5.2017.
5. Seuraava kirkkovaltuuston kokous 10.10.2016 klo 19.00.
6. Seuraava kirkkoneuvoston kokous 1.11.2016 klo 18:30.
7. Kävimme katsomassa kokouksen jälkeen seurakuntatalon alakerran
uutta lattiaa.

73 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30
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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 16.9. – 31.10.2016 klo 8.30 -12.00 ja siitä
on 7.9.2016 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

