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Aika

tiistaina 19.3.2019 klo 18.30 - 20.35

Paikka

Seurakuntatalo

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Antti Suokas
Lotta Kankaanranta
Matti Könkö
Jaana Paasikangas
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Juha Suonpää

kirkkoherra
maanviljelijä
maat.tt., agrologi AMK
eläkeläinen
aikuissos.työn palv.aluejoht.
luokanopettaja
tutkimusmestari
maanvilj., agrologi

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Sanni Junnila

tutkija, eläk.

KV:n pj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Emmi Romppainen
Allan Lundén

sosionomi AMK
opettaja, eläk.

jäsen
KV:v vpj.

Poissa:

28 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kuunneltiin yhdessä Maksettujen viulujen levyltä laulu:
On Jeesus lunastukseni jo täysin täyttänyt. Puheenjohtaja luki alkurukouksen.
Juha Suonpää saapui kokoukseen klo 18.40.
29 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä oli paikalla
8 /9.
30 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Kirsi Raiskio ja
Emmi Romppainen.
Päätös: Pöytäkirjanatarkastajaksi valittiin Kirsi Raiskio ja Juha Suonpää.
31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Asiat käsitellään esityslistaan mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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32 §
Lähetyssihteerin toimen täyttäminen
Seurakunnassa on ollut lähetyssihteerin osa-aikainen määräaikainen (2 vuotta) toimi
haettavana. Hakuaika päättyi 28.2.2019. Kirkkoneuvosto käsitteli hakemukset
kokouksessaan 5.3.2019 ja päätti haastatella kaikki kolme hakijaa. Lähetyssihteerin
toimea hakuajan päättymiseen mennessä olivat hakeneet seuraavat henkilöt: Eskola
Anu, Ypäjä, Lähdekorpi Ulla, Jokioinen ja Peltola Nina, Urjala. Haastattelut pidettiin
11.3.2019 ja haastattelijoina toimivat kirkkoherra sekä kirkkoneuvostonedustajina Pirjo
Perälä ja Kirsi Raiskio.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto päättää lähetyssihteerin valinnasta lähetysjohtokunnan
esityksen mukaisesti.
Esitys (lähetystyön jk): Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.1.2019
lähetyssihteeri Anu Lummaan irtisanomisilmoituksen. Samassa kokouksessa
hyväksyttiin lähetystyön johtokunnan esitys lähetyssihteerin toimen täyttämisestä.
Lähetyssihteerin paikkaa haki määräaikaan mennessä kolme hakijaa Anu Eskola, Ulla
Lähdekorpi ja Nina Peltola. Kaikki kutsuttiin11.3. haastatteluun ja saapuvilla olivat
Eskola ja Lähdekorpi, Peltolan ollessa estynyt. Anu Eskola ilmoitti kuitenkin
haastattelun jälkeen, ettei ole käytettävissä tehtävään. Keskustelun ja haastattelujen
perusteella lähetysjohtokunta esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle Ulla Lähdekorven
valintaa lähetyssihteerin tehtävään.
LAVA: Päätöksellä on vaikutus lasten ja nuorten parissa tehtävään lähetystyöhön.

Päätös: Lähetystyön johtokunnan esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto päätti, että toimen
vastaanottamisesta on ilmoitettava 18.4.2019 mennessä.

33 §
Vuonna 2018 ylittyneet kustannuspaikat
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä ovat ylittyneet seuraavat kustannuspaikat:
1001080108, kirkkoherranvirasto
1002320232, pyhäkoulu
1002380238, perhekerho
1005070571, As. Oy Ventälä

1.109,19
50,43
1.324,28
12.471,91

LAVA: Päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto käsittelee ylittyneet kustannuspaikat edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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34 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Tilivuoden 2018 tulos poistojen (47.797,20) jälkeen osoittaa 78.634,87 euroa
ylijäämää. Ulkoisia toimintatuottoja on yhteensä 234.105,10 ja ulkoisia toimintakuluja
1.249.441,02 euroa. Vuosikate on 126.432,07 euroa. Verotuloja ja valtionrahoitusta
kertyi yhteensä 1.277.748,44 euroa. Verotulot jäivät 9.015,56 euroa alle talousarvion.
Haudanhoitorahaston tulos on 11.466,24 euroa ylijäämäinen.
LAVA: Päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja edelleen kirkkovaltuustolle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

35 §
Kirkkoherranviraston aukioloajat kesällä 2019
Seurakunnan kirkkoherranvirasto palveli viime kesänä (2018) ensimmäistä kertaa
suppeammalla aukioloajalla kuin muina kesinä. Virasto oli auki maanataista torstaihin
klo 8.30 – 12.00. Kesäperjantaisin ajalla kesä-elokuu virasto oli suljettuna.
Tarkoituksena oli helpottaa työntekijöiden lomapäivien pitämistä ja mahdollistaa
rästitöiden tekemisen suljettujen ovien takana silloin kun työntekijä oman työnsä ohella
toimii toisen loman sijaisena. Ratkaisu todettiin erittäin toimivaksi.
LAVA: Päätöksellä on vaikutus kirkkoherranvirastossa mahdollisesti asioiviin lapsiin ja
nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoherranvirastoa pidetään suljettuna kesä – elokuussa 2019
perjantaisin. Muuten kirkkoherranvirasto palvelee normaalisti maanantaista torstaihin
klo 8.30 – 12.00.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

36 §
Työntekijöiden vuosilomat 2019
Työntekijät ovat anoneet vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 – 31.3.2019
liitteenä olevan listan mukaisesti.
Esitys (tp): Papiston lomat merkitään tiedoksi pöytäkirjaan. Muiden
työntekijöidenvuosilomat kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyssä muodossa.
LAVA: Päätöksellä on välillinen vaikutus lasten ja nuorten toimintaan, siitä vastuussa
olevien työntekijöiden loman aikana.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

37 §
Muut asiat
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1. Luottamushenkilökoulutus Jokioisilla 27.3.2019 klo 17.30.
2. Strategiatyöskentelyä seurakuntatalossa 2.4.2019 klo 17.30
3. Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen 14.4.2019 klo 10.00
jumalanpalveluksessa.
4. Strategiatyöskentelyä seurakuntatalossa 24.4.2019 klo 17.30.

38 §
Ilmoitusasiat
Juha Suonpää kertoi Mansikki-tapahtuman järjestäjien terveiset kirkon parkkipaikan
käyttöön liittyen 7.9.2019.

39 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35. Lopuksi laulettiin
yhdessä virsi 548: 1 - 2.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kirsi Raiskio

Juha Suonpää

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.3. – 30.5.2019 ja siitä on
12.3.2019 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

