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Aika

keskiviikkona 25.11.2015 klo 18.30

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

kirkkoherra
maanviljelijä
agronomi, tutkija
eläkeläinen
opiskelija
luokanopettaja
tutkimusmestari
tietoverkko asiantun.

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

Juha Suonpää

maanvilj., agrologi

jäsen

Poissa:

91 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki alkurukouksen. Yhdessä laulettiin
virsi 602: 1, 3, 5.
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 Kirsi
Raiskio ja Jussi Tiensuu.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Raiskio ja Jussi Tiensuu.
94 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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95 §
Henkilöstön koulutussuunnitelma 2016
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelma.
Suunnitelma on kirkkohallituksen ohjeen mukaan tehty kolmen vuoden
ajalle, kuten talous- ja toimintasuunnitelmakin.(pöytäkirjan liitteenä)
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman
vuodelle 2016.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
96 §
Nimilaatta muistolehtoon
Haudan 2 05 01 0016-0017 haltijat ovat luovuttaneet hautapaikan takaisin
seurakunnalle 11.11.2015. Omaiset ovat kyselleet mahdollisuutta kiinnittää
muistolehdon kivipaateen luovutetussa haudassa olevan vainajan
nimilaatta. Muistolehdon ohjesääntö ei ota kantaa asiaan. Hintaa ei ole
määritelty erikseen vaan nimilaatta sisältyy muistolehdon
hautaamiskuluihin.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto myöntää luvan nimilaatan kiinnittämiseen.
Laatta tulee tilata seurakunnan kautta ja kiinnittää seurakunnan toimesta.
Nimilaatan hinta on sama kuin muistolehdon hautaamiskulut voimassa
olevan hinnaston mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
97 §
Seurakuntatalon jumalanpalvelukset vuonna 2016
Viime vuosina on totuttu siihen että alkuvuodesta on seurakuntatalossa
pidetty muutama jumalanpalvelus, tavallisimmin yhteensä neljä kertaa
vuodessa.
LAVA: Päätöksellä ei suoria tai välilisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
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Esitys (khra): Vuonna 2016 pidetään jumalanpalvelus seurakuntatalossa
31.1. ja 21.2. ja 13.3. sekä loppuvuodesta 4. adventtina 18.12. Tarpeen
vaatiessa jumalanpalveluksia voidaan järjestää seurakuntatalossa
muulloinkin. Jonkun hankalan järjestelyyn liittyvän syyn tai esteen takia
päivämääriä voi muuttaa välttäen kuitenkin seurakuntatalon
jumalanpalvelusten sattumista peräkkäisille pyhille.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

98 §
Vuoden 2016 talousarvio
Talousarviovuoden 2016 kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.134.555,00 euroa.
Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion korvauksena maksettavaa avustusta
seurakunnan on arvioitu saavan 107.806,00 euroa.
Käyttötalouden ulkoisen talousarvion tuotot ovat 436.521,00 euroa. Laskua kuluvan
vuoden arvioon on 50,9 %. Toimintakuluja arviossa on 1.660.146,00 euroa. Kulut ovat
laskeneet kuluvan vuoden arvioon verraten 9,4 %.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 267.438,00 euroa ja sisäisiä
korkoja 2.768,00 euroa.
Vuoden 2016 talousarvion vuosikate on 84.744,00 euroa alijäämäinen ja lopullinen
tulos poistojen 49.165,00 euroa jälkeen on 133.909,00 euroa alijäämäinen.
Talousarvioon on varattu investointimäärärahaa yhteensä 158.000,00 euroa. Josta
137.000,00 euroa on varattu seurakuntatalon käyttövesiputkistosaneerauksen ja
21.000,00 pappilan käyttövesiputkien uusimiseen.
Hautainhoitorahaston tuloja on arvioitu 52.000,00 euroa ja menoja 59.535,00 euroa.
Rahaston alijäämä arviossa on 6.533,00 euroa rahoitustuottojen jälkeen.
LAVA: Päätöksellä ei suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2016 talousarvion kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

99 §
Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvoston seuraava kokous keskiviikkona 9.12.2015 klo 18.00.
2. Kirkkovaltuuston seuraava kokous keskiviikkona 9.12.2015 klo 19.00 (joulupuuro
18.30 alkaen).
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100 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen, joka pöytäkirjan
liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15. Lopuksi laulettiin
yhdessä virsi 602:6.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kirsi Raiskio

Jussi Tiensuu

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 27.11.2015 – 14.1.2016 klo 8.30 -12.00 ja
siitä on 19.11.2015 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

JYRKI KOIVISTO
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

