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Aika

tiistaina 18.12.2018 klo 17.30 – 18.18

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

99 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirsi, Risto ja Pirjo lukivat kauneimmat joululaulut
vihkosta 2018 laulun 16 Joulu tulee sanat, jonka jälkeen puheenjohtaja luki
alkurukouksen.

100 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä oli paikalla
8 / 9 ja klo 17.45 jälkeen 9 / 9, kun Jussi Tiensuu saapui kokoukseen. Kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Eeva-Liisa Breilin saapui kokoukseen klo 17.50.

101 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Jussi Tiensuu ja
Sanni Junnila.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Järvi ja Sanni Junnila.

102 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös: Esityslistalla lisättiin kaksi pykälää:
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§ 105 Alkuvuoden 2019 kolehtisuunnitelma
§ 106 Elina Mäntyvaaran sivutoimilupahakemus

103 §
Vuoden 2019 ensimmäisen kirkkovaltuuston kokouksen valmistelu
Kirkkoneuvosto toteaa, että kutsun ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jyrki Koivisto ja että kokouksen avaa iältään
vanhin valtuutettu Matti Könkö ja varalla Marjatta Perälä, joka johtaa puhetta,
kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkoneuvosto esittää toimitettavaksi seuraavat vaalit
- pöytäkirjan tarkastajat
- ääntenlaskijat
- kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2019-2020
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen
vuodeksi 2019–2020
- kirkkovaltuuston sihteerin ja varasihteerin
valitseminen vuosiksi 2019–2020
- suhteellisten vaalien lautakunnan valitseminen
vuosiksi 2019–2020
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen
vuosiksi 2019–2020
- valitaan kirkkoneuvoston 7 varsinaista jäsentä
vuosiksi 2019–2020
- valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden
jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2019–2020
- valitaan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä
lähetystyön johtokuntien puheenjohtajat, jäsenet ja
varajäsenet vuosiksi 2019–2020
- valitaan tilintarkastaja(t) kirkkovaltuuston
toimikaudeksi 2019–2022
Vaaleja varten kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi nykyisissä
toimielimissä olevien jäsenten ja varajäsenten nimet.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että
- mahdollisesti tarvittavina ääntenlaskijoina toimisivat
pöytäkirjan tarkastajat
- kirkkovaltuuston sihteeriksi valittaisiin Tiitta
Moberg, varalle Sirpa von Hertzen
- suhteellisten vaalien lautakuntaan valitaan
kirkkovaltuustosta kolme jäsentä ja kolme varajäsentä
- kumpaankin johtokuntaan valitaan puheenjohtaja sekä
hänen lisäkseen viisi jäsentä ja heille kuusi
varajäsentä
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LAVA: Päätöksellä on välillinen vaikutus lapsiin ja nuoriin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

104 §
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että talouspäällikkö pitää
viranhaltijapäätösluetteloa.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön viranhaltijapäätökset 2018 / § 13 –
15.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

105 §
Kolehtisuunnitelman hyväksyminen alkuvuodelle 2019
Seurakunnan jumalanpalveluksien kolehtien kohteet vahvistetaan kirkkoneuvoston
hyväksymässä kolehtisuunnitelmassa. (Liite 1)
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman alkuvuodelle 2019.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

106 §
Elina Mäntyvaaran sivutoimilupahakemus
Elina Mäntyvaara on jättänyt kirkkoneuvostolle sivutoimilupahakemuksen. Hän anoo
lupaa tehdä sivutoimista työtä seurakunnan lastenohjaajan työn ohella viikonloppuisin
ja iltaisin. Lastenohjaajan työ on ensisijainen työ, eikä sivutyö tule häiritsemään sen
tekemistä. (Liite 2)
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto myöntää Elina Mäntyvaaralle toistaiseksi voimassa olevan
sivutoimiluvan ilta- ja viikonlopputyön tekemiseen.
LAVA: Päätöksellä ei ole vaikutusta seurakunnan lapsityöhön.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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107 §
Muut asiat
1. Jokioisten kunnan vapaa-aikatoimi haluaa purkaa seurakunnan kanssa tehdyn
sopimuksen koskien erityisnuorisotyöntekijän palkkakustannusten jakamista.
2. Kouluinfo on kysynyt seurakunnan kiinnostusta olla tukemassa Kuuman koulun 1 – 2
luokkalaisia liikennekasvatusoppailla. Päätettiin maksaa kolme opasta (30 € / kpl).

108 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Leena Järvi

Sanni Junnila

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.12.2018 – 5.2.2019 ja
siitä on 12.12.2018 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

