JOKIOISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
Aika:

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2021
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keskiviikkona 2.6.2021 klo 19.00 – 20.15

Paikka: kirkko
Läsnä: Junnila Sanni
Heino Juha-Matti
Iipola Sanna-Reetta
Kankaanpää Kristiina
Kankaanranta Lotta
Koskela Inkeri
Könkö Matti
Liuski Erja
Lunden Allan
Perälä Marjatta
Perälä Pirjo
Raiskio Kirsi
Romppainen Emmi
Stenberg Janna
Suokas Antti
Suonpää Juha
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Lax Minna
Malmnäs Kati
Markkula Liisa
Mänki Marianne
Saarinen Satu

tutkija, eläk.
työnjohtaja
luokanopettaja
lastentarhanopettaja, eläk.
maataloustt, agrologi AMK
eläkeläinen
eläkeläinen
merkonomi
eläkeläinen
eläkeläinen
luokanopettaja
tutkimusmestari
sosionomi AMK
rakennusinsinööri AMK
maanviljelijä
maanviljelijä, agrologi

pj.
KM:n vj.
jäsen
jäsen
jäsen
LM:n vj.
jäsen
jäsen
KV.vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

kirkkoherra
talouspäällikkö

kn.pj
sihteeri

opettaja
puutarhuri
maatilan emäntä
maanviljelijä, agrologi
kasvinjalostustyöntekijä

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

15 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkohera piti alkuhartauden ja luki
alkurukouksen.
Jäsenistä oli paikalla 16 / 19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla kutsulla:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
kesäkuun 2. päivänä 2021 klo 19.00 kirkossa.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vuonna 2020 ylittyneet kustannuspaikat
Tilinpäätös 2020
Haudanhoitorahaston tilinpäätös 2020
Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 tileistä ja hallinnosta
Nuorisotyönohjaajan-lähetyssihteerin viran perustaminen
Kirkkovaltuuston päivitetty työjärjestys ja kirkkoneuvoston ja
johtokuntien päivitetyt johtosäännöt
13. Ilmoitusasiat
14. Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.6. – 16.7.2021 klo 8.30 –
12.00 ja siitä on 25.5.2021 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.
Jokioisilla, toukokuun 25. päivänä 2021
Sanni Junnila
kirkkovaltuustonpuheenjohtaja
16 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee yleensä pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Allan Lunden ja Liisa Markkula.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Allan Lunden ja Marjatta Perälä.
17 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Pykälä 23 jaettiin kahdeksi pykäläksi. Pykälässä 23 käsitellään
kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö. Pykälässä 24
käsitellään lähetystyönjohtokunnan ja diakonia ja yhteiskunnallisen työn
johtosääntö. Muuten asiat käsitellään esityslistan mukaan.
18 §
Vuonna 2020 ylittyneet kustannuspaikat
Seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikkakohtainen
kirkkovaltuustoon nähden. Toimintavuoden 2020 aikana talousarvioon nähden
on ylittynyt jumalanpalveluselämän kustannuspaikka (1.466,02 euroa) johtuen
palkoista ja palkkioista. Mikkolantorpan kustannuspaikalla arvioitu vuokratulo
ei ole toteutunut, koska osakkeessa ei ole ollut vuokralaisia koko vuotta (tulos
-2.235,85 euroa). Metsätalouden kustannuspaikalla puunmyyntitulot eivät
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toteutuneet, mutta metsänhoitoon käytettiin enemmän varoja kuin oli
budjetoitu (tulos -26.677,59 euroa).
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ylittyneet
kustannuspaikat.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
19 §
Tilinpäätös 2020
Tilivuoden 2020 tulos poistojen (49.524,70) jälkeen osoittaa 43.910,73 euroa
ylijäämää. Ulkoisia toimintatuottoja on yhteensä 105.677,41 euroa ja
toimintakuluja 1.198.151,29 euroa. Vuosikate on 93.435,43 euroa. Verotuloja
ja valtionrahoitusta kertyi 1.303.245,10 euroa (liite 1).
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020
tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
20 §
Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020
Virastokollegion 17.6.2020 julkaiseman uuden tilinpäätöksen laatimista
koskevan ohjeen mukaisesti erillisenä taseyksikkönä hoidettavista rahastoista
kuten haudanhoitorahasto tulee laatia oma tilinpäätös ja se tulee hyväksyä
kirkkovaltuustossa myös omana pykälänään. Tilintarkastuksen yhteydessä
kuitenkin päätettiin, että seurakunnan ja haudanhoitorahaston tilinpäätökset
yhdistetään yhdeksi vihkoksi, mutta niiden hallinnollinen käsitteleminen
hoidetaan erikseen.
Haudanhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 11.868,40 euroa
ylijäämää. Toimintatuottoja on kertynyt 62.800,00 euroa ja toimintakuluja
51.113,60 euroa.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy
haudanhoitorahaston 2020 tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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21 §
Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 tileistä ja hallinnosta
Seurakunnan vuoden 2020 hallinnon ja talouden tarkastus on pidetty
20.4.2021 ja kirkkoneuvosto on saanut tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
11.5.2021. (liite 2)
Esitys: Kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
22 §
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viran perustaminen
Seurakunnassa on nuorisotyönohjaajan virka, josta viranhaltija jää eläkkeelle
1.9.2021 alkaen. Seurakunnassa on myös lähetyssihteerin toimi, jota hoitavan
työntekijän työsuhde on määräaikainen ja päättyy 31.7.2021. Kirkkoneuvosto
on päättänyt yhdistää nuorisotyönohjaajan viran ja lähetyssihteerin toimen ja
valinnut tehtävään uuden viranhaltijan 1.9.2021 alkaen.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virka ja lähetyssihteerin toimi lakkautetaan 31.8.2021 ja
1.9.2021 alkaen seurakuntaan perustetaan nuorisotyönohjaajalähetyssihteerin virka. Kirkkoneuvosto laatii nuorisotyönohjaajalähetyssihteerin viralle uuden johtosäännön.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
23 §
Päivitetty kirkkoneuvoston ohjesääntö
Korona-pandemia loi etäkokouksiin tarpeen, jota kukaan ei voinut ennakoida.
Etäkokouksien pitoa varten toimielimien ohjesäännöt tulee päivittää
sähköisten kokouksien osalta. Päivitys täytyy tehdä olemassa olevaan
ohjesääntöön, ei niihin, jotka on määrä ottaa käyttöön uuden kirkkolain
voimaantulon myötä. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö liite 4)
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn
kirkkoneuvoston ohjesäännön sähköisten kokouksien mahdollistamiseksi.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee alistaa kapitulin hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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24 §
Johtokuntien päivitetyt johtosäännöt ja kirkkovaltuuston työjärjestys
Korona-pandemia loi etäkokouksiin tarpeen, jota kukaan ei voinut ennakoida.
Etäkokouksien pitoa varten toimielimien johtosäännöt ja kirkkovaltuuston
työjärjestys tulee päivittää sähköisten kokouksien osalta. Päivitys täytyy tehdä
olemassa oleviin johtosääntöihin ja työjärjestykseen, ei niihin, jotka on määrä
ottaa käyttöön uuden kirkkolain voimaantulon myötä. (Kirkkovaltuuston
työjärjestys ja johtokuntien ohjesäännöt ja ovat liitteinä 3, 5, 6).
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyt
diakonia ja yhteiskunnallisen työn johtokunnan johtosäännön ja lähetystyön
johtokunnan johtosäännön sekä kirkkovaltuuston päivitetyn työjärjestyksen
sähköisten kokouksien mahdollistamiseksi. Päivitetyt johtosäännöt ja
kirkkovaltuuston työjärjestys astuvat voimaan heti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
25 §
Ilmoitus ja muut asiat
1. Keskusteltiin kirkon maalauksesta ja mahdollisista muista remonteista.
2. Talouspäällikkö kertoi hautausmaan työntekijä tilanteesta.
3. Puheenjohtaja piti kiitospuheen helluntain Tv-jumalanpalvelus lähetyksestä.

26 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

1. puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
2. puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

1. puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.
2. puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. Lopuksi lausuttiin
yhdessä Herran siunaus.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanni Junnila
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu

Allan Lunden

Marjatta Perälä

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 4.6. – 16.7.2021 klo
8.30 - 12.00 ja siitä on 25.5.2021 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

