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tiistaina 6.10.2015 klo 19.00 – 21.17

Paikka: seurakuntatalo
Läsnä Breilin Eeva-Liisa
Iipola Sanna-Reetta
Järvi Leena
Kankaanpää Kristiina
Kankaanranta Lotta
Kiviharju Elina
Koskela Inkeri
Könkö Matti
Laine Kaija
Lehtinen Sari
Liuski Erja
Markkula Liisa
Paasikangas Jaana
Perälä Pirjo
Suokas Antti
Suonpää Risto
Valonen Ulla
Widén Marja
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Sorri Ilona
Junnila Sanni
Suonpää Juha
Raiskio Kirsi
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24 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden ja luki
rukouksen. Yhdessä laulettiin virsi 415:1 ja 4.
Jäsenistä oli paikalla 18 /19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina
lokakuun 6. päivänä 2015 klo 19.00 seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu
klo 18.30.
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Kokouksen aluksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
johtava sairaalasielunhoidon pastori Jussi Lahti ja
sairaalasielunhoidonjohtokunnan puheenjohtaja Pekka Nissilä kertovat
sairaalasielunhoidon nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1.
2.
3.
4.
7.
8.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2016 veroprosentin määrittäminen
Ilmoitus – ja muut asiat
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.10. – 10.11.2015 klo 8.30 –
12.00 ja siitä on 29.9.2015 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.
Jokioisissa, syyskuun 29. päivänä 2015
Eeva-Liisa Breilin
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtava
sairaalasielunhoidon pastori Jussi Lahti ja
sairaalasielunhoidonjohtokunnan puheenjohtaja Pekka Nissilä kertoivat
valtuutetuille sairaalasielunhoidon nykytilasta ja tulevaisuuden
haasteista.

25 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Inkeri Koskela ja Matti
Könkö.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inkeri Koskela ja Matti
Könkö.
26 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

27 §
Vuoden 2016 veroprosentin määrittäminen
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Kuluvan vuoden kokonaisverotuloksi on arvioitu 1.047.897,00 euroa.
Yhteisöveron osuus on 91.234,00 euroa. Kirkollisveroprosentti on ollut
vuosikymmenet 1,5 %. Vuoteen 2014 verrattuna elokuun loppuun
mennessä on kirkollisveroa kertynyt 3,78 % vähemmän ja yhteisöveroa
5,65 % enemmän.
Henkilöstömenot ovat jatkaneet kasvuaan samaan aikaan kun seurakunta
on menettänyt jäsenistöään muuttotappion ja kirkosta eroamisen vuoksi.
Seurakunta ei pysty ylläpitämään nykyisen laajuista toimintaa ilman
seurakunnan taloutta korjaavia toimenpiteitä.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että seurakunnan
kirkollisveroprosentti nostetaan 1.85 %:iin.
Inkeri Koskela teki vastaesityksen, jonka mukaan seurakunnan
veroprosenttia korotetaan 1.65 %:iin. Esitystä kannatti Erja Liuski.
Päätös: Kirkkoneuvoston esitys sai 11 ääntä ja vastaesitys 7 ääntä.
Kirkkoneuvoston esitys veroprosentin korottamisesta 1.85 %:iin
hyväksyttiin.
Liisa Markula poistui paikalta klo 21.06.
28 §
Ilmoitus- ja muut asiat
1. Talouspäällikkö muistutti valtuutettuja tili- ja osoitetietojen
toimittamisesta taloustoimistoon joulukuussa tapahtuvaa
kokouspalkkion maksamista varten.
2. Kirkkoherra tiedotti seurakunnan yhteiskokouksesta 28.10.2015.
3. Valtuutetut keskustelivat seutukunnan maahanmuuttaja
tilanteesta.

29 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.17.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Eeva-Liisa Breilin
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu

Inkeri Koskela

Tiitta Moberg
sihteeri

/

/ 2015

Matti Könkö

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 8.10. – 10.11.2015 klo
8.30 - 12.00 ja siitä on 29.9.2015 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

