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Aika

tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 – 21.40

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

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

pj.
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

Antti Suokas

maanviljelijä

vpj.

Poissa:

91 §
Kokouksen avaus
Laulettiin yhdessä virsi 13:1-2. Puheenjohtaja luki alkurukouksen ja avasi
kokouksen.
92 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
oli paikalla 8 / 9.

93 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat
Sanni Junnila ja Leena Järvi.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni Junnila ja Leena Järvi.
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94 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asialistalle lisättiin pykälä 99 seurakuntamestarin irtisanoutuminen, ja pykälä
päätettiin käsitellä ennen pykälää 98, joka koskee vuoden 2017
talousarviota. Muuten asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.

95 §
Jokioisten seurakunnan edustaja Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan
Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan jäsenseurakuntien
edustus vaihtuu osin kahden vuoden välein. Jokioisten seurakuntaa on
pyydetty nimeämään edustaja johtokuntaan seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi jo tänä vuonna (liite).
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto
valitsee seurakunnan edustajan Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2017–2018.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
96 §
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että talouspäällikkö pitää
päätöksistään päätösluetteloa.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön viranhaltija päätökset
2016 / 1§ - 28 §.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
97 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että kirkkoherra pitää
päätöksistään päätösluetteloa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltija päätökset
2016 / 1§ - 2§.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
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Päätös: Esitys hyväksyttiin.
98 §
Vuoden 2017 talousarvio
Talousarviovuoden 2017 kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.222.821,00
euroa. Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion korvauksena
maksettavaa avustusta seurakunnan on arvioitu saavan 106.279,00 euroa.
Käyttötalouden ulkoisen talousarvion tuotot ovat 389.092,00 euroa.
Ulkoisia toimintakuluja arviossa on 1.682.467,00 euroa.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 264.467,00 euroa ja
sisäisiä korkoja 771,00 euroa.
Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on 68.566,00 euroa alijäämäinen ja
lopullinen tulos poistojen 39.663,00 euroa jälkeen on 108.229,00 euroa
alijäämäinen.
Talousarvioon on varattu investointimäärärahaa 60.000,00 euroa.
Määrärahalla rahoitetaan seurakuntatalon yläkerran lattiaremontti.
Hautainhoitorahaston tuloja on arvioitu 55.000,00 euroa ja menoja
60.016,00 euroa. Rahaston alijäämä arviossa on 4.016,00 euroa
rahoitustuottojen jälkeen.
LAVA: Päätöksellä ei suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2017 talousarvion
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto lisäsi talousarvioon investointi määrärahaa
seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän uusimista varten 120.000,00 euroa.
Muuten talousarvio viedään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitetyssä
muodossa.
Kirsi Raiskio poistui kokouksesta klo 20.30.
99 §
Seurakuntamestarin virka
Seurakuntamestari Piia Toivola on jättänyt eroanomuksensa
kirkkoneuvostolle 28.11.2016. Hänellä on kuukauden (1) irtisanomisaika
virkasuhteestaan.
Esitys (tp): Seurakuntamestarin virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.
Haetaan emäntää / seurakuntamestaria määräaikaiseen työsuhteeseen
ajalle 1.1. -31.12.2017. Hakuaika kyseiseen työsuhteeseen on 5. –
15.12.2016. Mahdolliset haastattelut pidetään 21.12. ja kirkkoneuvosto
kokoontuu tekemään valinnan 27.12.2016.
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100 §
Ilmoitusasiat
1. Kirkkoherra esitteli kirkkoneuvostolle osoitetun Helsingin raamattukoulun
kolehtianomuksen.
2. Kirkkoherra kertoi seurakunnan joulun ajan työpaikka vierailuiden
toteutuksesta jouluna 2016.
3. Kirkkoherra ilmoitti 7.1.2017 Jokioisilla pidettävästä rovastikunnan
kirkkoneuvostojen yhteisestä tapaamisesta.

101 §
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 21.40.

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 1.12.2016 – 15.1.2017 klo 8.30 -12.00 ja
siitä on 22.11.2016 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

