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Aika

keskiviikkona 15.11.2017 klo 18.30

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Antti Suokas
Sanni Junnila
Leena Järvi
Lotta Kankaanranta
Pirjo Perälä
Juha Suonpää
Jussi Tiensuu
Ulla Valonen

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

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
KR:n vj.

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Kirsi Raiskio

tutkimusmestari

jäsen

Poissa:

94 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

95 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä on paikalla
/ 9.

96 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Pirjo Perälä ja
Juha Suonpää.
Päätös:
97 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös:

2(4)
98 §
Luottotappiokirjaus 2017
Seurakunnan myyntisaamisissa on tilikauden aikana maksamatta jääneitä myyntilaskuja
119,50 euroa, joita ei muistutuksista huolimatta ole saatu perittyä. Summa muodostuu
neljästä virkatodistuslaskusta ja yhdestä sukututkimuksesta.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 119,50 euron myyntisaamiset
kirjataan tilinpäätökseen 2017 luottotappioksi.
Päätös:

99 §
It-yhteistyösopimuksen hyväksyminen
Jokioisten seurakunta on kuulunut vuodesta 2010 alkaen Tampereen IT-alueen
yhteistyösopimukseen, jonka isäntäseurakuntana toimii Tampereen seurakuntayhtymä.
IT-yhteistyöalueen johtokunta on hyväksynyt uuden sopimuksen, joka on lähetetty
seurakuntiin allekirjoitettaviksi 17.11.2017 mennessä. Johtokunta on päättänyt muuttaa
kustannusten jakoperustetta. Tähän asti kustannukset on jaettu 50/50 tietokoneiden ja
käyttäjätunnusten suhteessa. Uusi jakoperuste on 50/50 jäsenmäärän ja vakituisen
henkilöstön suhteessa. Jakoperusteen muutokset vaikuttavat Jokioisten seurakuntan
laskevasti. (it-yhteistyöalueen sopimus liitteenä)
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy IT-yhteistyöalueen sopimuksen.
Päätös:

100 §
Seurakunnan edustajan nimeäminen rovastikunnalliseen ohjausryhmään
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 4.10. kokouksessaan käsitellyt Tammelan
rovastikunnan aloitetta selvitysmiehen nimeämisestä. Selvitettävänä on viiden
seurakunnan yhdistyminen yhdeksi seurakunnaksi mahdollisine kappeleineen tai
seurakuntayhtymän perustaminen. Urjalan kirkkoherra, työyhteisökonsultti Timo
Kumpunen on lupautunut tuomiokapitulin nimeämäksi selvitysmieheksi. Asiantuntija
Mikko Sulander toimii tuomiokapitulin nimeämänä prosessikonsulttina selvitystyössä.
Tuomiokapituli katsoo, että aikataulullisesti selvitys on tehtävissä niin, että nykyiset
kirkkovaltuustot voivat ottaa kantaa rakennemuutokseen toimikautensa puitteissa eli
vuoden 2018 loppupuolella. Mahdollinen liitos toteutuisi vuoden 2020 alusta. Selvitys
on jätettävä asianomaisten seurakuntien arvioitavaksi 31.10.2018 mennessä.
Tuomiokapituli kehottaa lääninrovasti Esa Löytömäkeä muodostamaan ja kutsumaan
koolle ohjausryhmän, jossa on edustus kaikkien viiden seurakunnan johtavista
viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
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Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää ohjausryhmään seurakunnan edustajaksi Jyrki Koiviston
ja varalle Tiitta Mobergin.
Päätös:

101 §
Vuoden 2018 talousarvio
Talousarviovuoden 2018 kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.182.920,00 euroa.
Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion korvauksena maksettavaa avustusta
seurakunnan on arvioitu saavan 103.844,00 euroa.
Talousarvion toimintatuotot ovat 389.078,00 euroa ja toimintakuluja talousarviossa on
1.617.474,50 euroa.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 249.651,00 euroa.
Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on 42.012,50 euroa alijäämäinen ja lopullinen
tulos poistojen 52.203,00 euroa jälkeen on 94.215,50 euroa alijäämäinen.
Hautainhoitorahaston tuloja on arvioitu 60.000,00 euroa ja menoja 61.668,00 euroa.
Rahaston alijäämä arviossa on 668,00 euroa rahoitustuottojen jälkeen.
LAVA: Päätöksellä ei suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2018 talousarvion kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:

102 §
Ilmoitusasiat

103 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

Päätös:

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

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pirjo Perälä

Juha Suonpää

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 17.11.2017 – 2.1.2018 klo 8.30 -12.00 ja
siitä on 9.11.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

