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Aika

tiistaina 1.11.2016 klo 18.30 – 19.40

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

81 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Laulettiin yhdessä virsi 494: 1 – 4.
Puheenjohtaja luki alkurukouksen.

82 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
on paikalla 9 / 9.

83 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Juha
Suonpää ja Jussi Tiensuu.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Suonpää ja Jussi Tiensuu.
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84 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Asialistalle lisättiin § 89 Lape-Oma Häme hankkeeseen
sitoutuminen. Muuten asiat käsiteltiin asialistan mukaan.

85 §
Hautausmaan kesäkukat 2017
Hautausmaalle on jo kolmena peräkkäisenä vuonna toimittanut kukkaset
Leppälehdon puutarha Oy Tammelasta. Kukkien laatuun ja toimitukseen
ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Yrittäjä on luvannut seurakunnalle kukkaset
samaan hintaan kuin kesällä 2016, eli 12.503,00 euroa alv. 0 %.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2017 kukkien toimittajaksi
Leppälehdon Puutarha Oy:n.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
86 §
Hopealehdistä luopuminen tulevissa haudanhoitosopimuksissa
Viime vuodet haudanhoitokukkasena on ollut dragon begoniasta kaksi eri
lajiketta ja niiden lisäksi hopealehdet reunakukkina. Hopealehdet vaativat
paljon latvomista ja hitauttavat hautojen siimarointia. Useat kukkapesät myös
ovat niin pieniä, että niihin on vaikea saada mahtumaan sekä pääkukat että
reunakukat.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Vuodesta 2017 alkaen haudanhoitomaksuun sisältyy ainoastaan
begoniat. Pääkukkien määrä ja voimassa olevat haudanhoitomaksut säilyvät
samoina kuin kuluvana vuonna. Haudoille, joissa on ennen vuotta 2017 tehty
haudanhoitosopimus istutetaan sopimuksen mukaan myös reunakukat, niin
kauan kuin tehdyt sopimukset ovat voimassa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Eeva-Liisa Breilin saapui kokoukseen klo 18.50.
87 §
Seurakuntapastorin virkavapaa
Seurakuntapastori on virkavapaalla tehtäviensä hoidosta 17.10.2016 16.4.2017.
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LAVA: Päätöksellä on välillinen vaikutus lapsiin ja nuoriin.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto keskustelee seurakuntapastorin virkatehtävien
järjestelyistä virkavapauden aikana.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa kirkkoherran palkkaamaan
viransijaisen seurakuntapastorin tehtäviin virassa olevan seurakuntapastorin
virkavapauden ajaksi.
88 §
Lape- Oma Häme-hankkeeseen sitoutuminen
Lape-Oma Häme-hankkeella Kanta-Hämeeseen luodaan perhekeskuksia
lähimmän kahden vuoden aikana. Lape-hankkeeseen kutsutaan
yhteistoimintatahoja ja myös Kanta-Hämeen seurakuntia on pyydetty
yhteistyökumppaneiksi.
LAVA: Päätöksellä on välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (khra): Jokioisten seurakunta liittyy Lape-Oma Häme-hankkeeseen
yhteistyökumppanina allekirjoittamalla sopimuksen (valmisteluasiakirja ja
sopimus liitteenä).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
89 §
Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 29.11.2016 klo 18.30.
2. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 19.12.2016 klo 19.00

90 §
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 19.40. Lopuksi juotiin
yhdessä kahvit.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Juha Suonpää

Jussi Tiensuu

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 3.11. - 16.12.2016 klo 8.30 -12.00 ja siitä
on 25.10.2016 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

