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Aika

keskiviikkona 21.11.2018 klo 18.30 – 21.30

Paikka

Sopukka (vanha diakoniatoimisto Ventälän päädyssä)

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Antti Suokas
Sanni Junnila
Leena Järvi
Lotta Kankaanranta
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Juha Suonpää
Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

kirkkoherra
maanviljelijä
agronomi, tutkija
eläkeläinen
opiskelija
luokanopettaja
tutkimusmestari
maanvilj., agrologi
terv.huollon opett.
eläkeläinen

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Jussi Tiensuu

tietoverkko asiantunt.

jäsen

Poissa:

86 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Yhdessä laulettiin virsi 309: 1-3.

87 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä oli paikalla
8 / 9.

88 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Kirsi Raiskio ja
Juha Suonpää.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Raiskio ja Juha Suonpää.

89 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös: Esityslistalle lisättiin pykälä 95 kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta.
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§ 90
Vapaaehtoisten käyttäminen seurakunnan tiedotuksen tukena
Seurakunnassa on tarvetta some-tiedottamiseen. Jotkut työntekijät tekevät sitä osana
työtään, toisille some-tiedottaminen on vierasta. Yhdenkään työntekijän mahdollisuudet
eivät riitä jatkuvaan tiedottamiseen ympäri vuoden. Tiedottaminen jää usein vain omaa
työalaa koskevaksi tai kausittaiseksi. Yksi idea voisi olla valjastaa vapaaehtoisia
erityisesti tapahtumatiedotukseen jonkunlaista korvausta vastaan.
LAVA: Päätöksellä on suora vaikutus lapsiin ja nuoriin.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan tiedotuksesta ja tekee
ohjaavan päätöksen siitä, miten vapaaehtoiset voivat olla mukana seurakunnan
tiedotuksessa.
Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli aiheesta ja päätti, että tapahtumien tiedottamista
somessa (facebook) kokeillaan vapaaehtoisen tekemänä vuoden 2019 ajan.
Vapaaehtoiselle maksetaan omien laitteiden käytöstä kulukorvauksena 200 euroa /
vuosi.

§ 91
Hautausmaan kesäkukat 2019
Hautausmaalle on jo viitenä peräkkäisenä vuotena toimittanut kesäkukat Leppälehdon
puutarha Oy Tammelasta. Kukkien laatuun ja toimitukseen ollaan oltu erittäin
tyytyväisiä. Muutamaa satunnaista valitusta lukuun ottamatta, jotka ovat kohdistuneet
kukkalajikkeeseen. Yrittäjä on tarjonnut kukat seurakunnalle samaan hintaan jo
vuodesta 2016 alkaen. Big begonia 1,80 € ja hopealehti 0,42 €. Hintoihin lisätään
voimassa oleva arvonlisävero. Kirkkoneuvoston päätöksellä hopealehdet eivät sisälly
vuodesta 2017 alkaen ostettuihin hoitoihin, mutta sitä ennen ostettuja hoitoja on vielä
voimassa.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2019 hautausmaan kesäkukkien
toimittajaksi Leppälehdon puutarha Oy:n.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 92
Viljelysmaiden vuokrasopimuksen uusiminen
Viljelymaiden vuokrauksesta on laadittava uusi sopimus 1.1.2019 alkaen. Viljelysmaat
ovat pinta-aloiltaan 3,24 ha (vuokrasopimus) ja 0,71 ha (hoitosopimus).
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto uudistaa viljelysmaiden (3,24 ha ja 0,71 ha) sopimukset
Keijo Heikkilän kanssa viideksi vuodeksi 2023 vuoden loppuun asti. Sopimus tehdään
samoin ehdoin kuin vuonna 2014.

3(5)
LAVA: Päätöksellä ei ole välillistä tai suoraa vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 93
Luottotappion kirjaaminen
Seurakunnan myyntisaamisissa on tämän tilikauden aikana maksamatta jääneitä
virkatodistuslaskuja 43,50 euroa ja maksamatta jääneitä vuokralaskuja 3.600,00 euroa.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 3.643,50 euron myynti- ja
vuokrasaamiset kirjataan tilinpäätökseen 2018 luottotappioksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 94
Vuoden 2019 talousarvio
Talousarviovuoden 2019 kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.218.410,00 euroa.
Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion korvauksena maksettavaa avustusta
seurakunnan on arvioitu saavan 100.674,00.
Talousarvion toimintatuotot ovat 420.070,00 euroa ja toimintakuluja talousarviossa on
1.645.199,50 euroa.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 278.789,00 euroa.
Vuoden 2019 talousarvion vuosikate on 15.645,50 euroa alijäämäinen ja lopullinen
tulos poistojen 50.966,00 euroa jälkeen osoittaa 67.847,50 alijäämää.
Hautainhoitorahaston tuloksi on arvioitu 65.000,00 euroa ja menoksi 61.958,00 euroa.
Rahaston ylijäämä arviossa on 3.542,00 euroa rahoitustuottojen (500,00) jälkeen.
LAVA: Päätöksellä on välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion esitetyssä muodossa
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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95 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Kirkkolaki 10 luku 6 §:
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto
pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi,
onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen
kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Pöytäkirja kirkkovaltuuston kokouksesta 24.10.2018 tuodaan kokoukseen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 24.10.2018 pidetyn kokouksen
päätöksissä 11 § - 18 § ei ole mitään virheellisessä järjestyksessä päätettyä tai
valtuuston toimivaltaa ulommas menevää. Kirkkoneuvosto päättää laittaa
kirkkovaltuuston päätökset toimeen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 96
Muut asiat
1. Kirkkoneuvosto käsitteli Suomen Gideonit ry:n Forssan veljespiirin
avustusanomuksen. Ja päätti olla myöntämättä avustusta vedoten kirkkoneuvoston
kokouksessa 1 / 2016 § 5 tehtyyn päätökseen koskien seurakuntaan saapuvia kolehti
ja avustusanomuksia.
2. Kirkkoneuvosto suosittelee uusille kirkkovaltuutetuille ja heidän varajäsenilleen
avustajana toimimista talvikauden jumalanpalveluksissa.
3. Kirkkoneuvosto päätti, että uusille kirkkovaltuutetuille tarjotaan mahdollisuutta tilata
Kotimaalehti vuodeksi seurakunnan kustantamana.
4. Kirkkoneuvosto keskusteli johtokuntien mahdollisesta muuttamisesta vastuuryhmiksi
tulevaisuudessa.

§ 97
Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään tiistaina 18.12.2018 klo 17.30
seurakuntatalossa. Kirkkovaltuusto kokoontuu klo 19.00 ja joulupuuro tarjoillaan klo
18.30 alkaen.
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§ 98
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 21.30. Lopuksi luettiin
yhdessä Herran siunaus.

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 23.11.2018 – 10.1.2019 ja
siitä on 14.11.2018 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

