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Aika

torstaina 5.10.2017 klo 18.30 – 20.50

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 ja piti alkuhartauden. Yhdessä lausuttiin virsi 408:1.
Jonka jälkeen puheenjohtaja luki alkuruokouksen.

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

83 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Leena Järvi ja
Lotta Kankaanranta.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Järvi ja Lotta Kankaanranta.
84 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös: Esityslistalle lisättiin § 91 muut asiat. Muuten asiat käsiteltiin esityslistan mukaan.
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85 §
Hautausmaan kesäkukat 2018
Hautausmaalle on jo neljänä peräkkäisenä kesänä toimittanut kukat Leppälehdon
puutarha Oy Tammelasta. Kukkien laatuun ja toimitukseen ollaan oltu erittäin tyytyväisiä.
Yrittäjä on tarjonnut kukkaset seurakunnalle samaan hintaan kuin kesällä 2016 ja 2017.
Big begonia 1,80 € ja hopealehti 0,42 €. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2018 hautausmaan kesäkukkien toimittajaksi
Leppälehdon puutarha Oy:n.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

86 §
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2018
Kuluvan vuoden kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.222.821,00 euroa. Syyskuun loppuun
mennessä kirkollisverotuloa on kertynyt 961.958,00 euroa. Verottajan ennakkoarvio
marraskuun verotilityksestä on 8.492,00 euroa miinusmerkkinen. Arvioitu kirkollisverotulo
ei tule vuonna 2017 toteutumaan. Valtionrahoitusta seurakunnan on kuluvana vuonna
arvioitu saavan 106.279,00 euroa. Elokuun loppuun mennessä valtionrahoitusta on
kertynyt 79.339,00 euroa. Arvioitu valtionrahoitus todennäköisesti tulee toteutumaan.
Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitain maltillisia
verokevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli
veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi ja seurakunnan jäsenmäärä pysyy
nykyisellään ja ansiotulot kasvavat on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroa
tilitetään enemmän kuin kuluvana vuonna. Valtionrahoituksen jakotapaan ei ole
suunnitteilla muutosta. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2017)
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jokioisten seurakunnan vuoden
2018 tuloveroprosentti on 1.85 %.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

87 §
Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen
Piia Toivolan jättäessä seurakuntamestarin viran joulukuussa 2016, kirkkoneuvosto jätti
viran täyttämättä ja palkkasi määräaikaiseen emäntä / seurakuntamestari toimeen Marika
Heikkilän ajalle 1.1. – 31.12.2017.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
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Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntamestarin virka
lakkautetaan. Kirkkoneuvosto perustaa seurakuntaan toistaiseksi voimassa olevan
emäntä / seurakuntamestarin toimen 1.1.2018 alkaen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

88 §
Emäntä /seurakuntamestarin työsuhteen jatkaminen 1.1.2018 alkaen
Marika Heikkilä on toiminut seurakunnassa määräaikaisessa emäntä /
seurakuntamestarin toimessa 10.1.2017 alkaen. Toimen määräaika loppuu 31.12.2017.
Heikkilä on valmis jatkamaan työsuhdettaan toistaiseksi voimassa olevassa emäntä /
seurakuntamestarin toimessa 1.1.2018 alkaen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Marika Heikkilän työsuhdetta toistaiseksi
voimassa olevana emäntä / seurakuntamestarina 1.1.2018 alkaen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

89 §
Diakoniatyön avustusmäärärahojen käyttö
Diakoniatyön avustusmäärärahat ovat ylittyneet. Avustusmäärärahojen ylitys kuluvana
vuonna on tapahtunut jo jonkin aikaa sitten, eikä rahaa enää ole. Talousvaikeuksista
kärsivien asiakkaiden määrä sen sijaan kasvaa kasvamistaan. Heidän kohdallaan
joudutaan väistämättä vaikeaan tilanteeseen, koska seurakunnassa ei ole tehty selkeää
päätöstä avustusten jakoperusteista.
Esitys: Diakonityönjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että diakonia-avustusten
painopiste on ruoka-avussa (EU-elintarvikkeet, leivänjako, osto-osoitukset
ruokakauppaan). Tämän lisäksi on harkinnanvaraisesti muuta avustusta kriisitilanteissa.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti antaa diakonia- yhteiskunnallisen työn johtokunnalle
tehtäväksi laatia avustusten jakoa ja avustusmäärärahan käytön seurantaa varten raamit.

90 §
Seurakunnan edustajan valitseminen vanhusneuvostoon
Jokioisten kunnassa on toiminut kaudella 2013 -2016 kymmenen jäseninen (lisäksi
sihteeri) vanhusneuvosto. Uusi vanhuspalvelulaki astui voimaan 2013 ja siitä lähtien
vanhusneuvosto on ollut lakisääteinen toimija. Vanhusneuvostossa on ollut yksi edustaja
kustakin jokioislaisesta eläkeyhdistyksestä (joita kunnassa on kolme), edustaja
seudullisesta eläkeläisyhdistyksestä, sotainvalidien ja sotaveteraanien edustajat,
seurakunnan edustaja ja kunnanhallituksen, perusturvalautakunnan ja kulttuuritoimen
edustaja. Seurakunnan edustajana kaudella 2013 – 2016 on toiminut Tuija Kujansuu.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
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Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valitsee vanhusneuvostoon seurakunnan edustajaksi Tuija
Kujansuun ja hänen varalleen Elina Mettovaaran kaudelle 2017 – 2021.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

91 §
Muut asiat
1. Kirkkoneuvosto keskusteli piispantarkastuksesta.
2. Kirkkoherra esitti kirkkoneuvostolle Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin
4.10.2017 kokouksen pöytäkirjanotteen, jossa käsitellään selvitysmiehen valitsemista
Tammelan rovastikunnan seurakunnan rakenneselvitystä varten.
3. Kirkkoherra esitteli suunnittelemaansa seurakuntatalon yläpalkkiin kiinnitettävää
somistetta.
4. Talouspäällikkö kertoi Mikkolantorpan asunnon olevan myynnissä hintaan 86.000,00
euroa.
5. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Antti Suokas ehdotti, että seurakunta istuttaa
hautausmaalle puun sata vuotiaan Suomen sekä reformaation juhlavuoden kunniaksi.

92 §
Ilmoitusasiat
1. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.11.2017 klo 18.30.

93 §
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 20.50. Lopuksi luettiin
yhdessä herran siunaus.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Leena Järvi

Lotta Kankaanranta

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 9.10. – 17.11.2017 klo 8.30 -12.00 ja siitä
on 28.9.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

