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tiistaina 24.11.2017 klo 19.00 – 20.30

Paikka: seurakuntatalo
Läsnä: Breilin Eeva-Liisa
Junnila Sanni
Järvi Leena
Kankaanpää Kristiina
Kankaanranta Lotta
Kiviharju Elina
Könkö Matti
Liuski Erja
Markkula Liisa
Perälä Pirjo
Raiskio Kirsi
Suokas Antti
Suonpää Juha
Suonpää Risto
Valonen Ulla
Widén Marja
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Laine Kaija
Paasikangas Jaana
Sorri Ilona
Koskela Inkeri
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25 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden ja yhdessä
laulettiin virsi 415. Kahvien jälkeen diakoni Elina Mettovaara esitteli
seurakunnan diakonia- ja yhteiskunnallista työtä.
Jäsenistä oli paikalla 16/19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla kuulutuksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina lokakuun
24. päivänä 2017 klo 19.00 seurakuntatalossa. Kokouksen alussa diakoni
Elina Mettovaara esittelee seurakunnan diakonia- ja yhteiskunnallista työtä.
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Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ilona Sorrin ero kirkkovaltuustosta
Seurakunnan taloussäännön päivittäminen
Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2018
Ilmoitus-ja muut asiat
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 26.10. – 7.12.2017 klo 8.30 –
12.00 ja siitä on 13.10.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.
Jokioisissa, lokakuun 13. päivänä 2017
Eeva-Liisa Breilin
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

26 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajat yleensä vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Liuski Erja ja Markkula Liisa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Liuski ja Liisa Markkula.
27 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
28 §
Ilona Sorrin ero kirkkovaltuustosta
Luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa muuttopäivästä lukien. Jos
seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, on
toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa
lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Jos muu kuin
seurakuntavaaleilla valittu henkilö menettää vaalikelpoisuutensa, on hänet
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valinneen toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. (KL 7:3, KJ 7:2)
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Ilona Sorrin
luottamustoimen lakanneeksi, ja että samalta listalta ensimmäisestä
varajäsenestä tulee valtuutettu lopuksi toimikaudeksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
29 §
Seurakunnan taloussäännön päivittäminen
Kirkkohallitus edellyttää yleiskirjeessään 2/2017, että jokaisessa seurakunnassa
tulee laatia uusi taloussääntö sen mallin mukaan, jonka Kirkkohallituksen
virastokollegio on viimeksi hyväksynyt.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden taloussäännön
hyväksymistä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
30 §
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.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntamestarin virka
lakkautetaan. Kirkkoneuvosto perustaa seurakuntaan toistaiseksi voimassa
olevan emäntä / seurakuntamestarin toimen 1.1.2018 alkaen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
31 §
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

4(5)
kirkollisveroa tilitetään enemmän kuin kuluvana vuonna. Valtionrahoituksen
jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro
13/2017)
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jokioisten seurakunnan
vuoden 2018 tuloveroprosentti on 1.85 %.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

32 §
Ilmoitus- ja muut asiat
1. Talouspäällikkö kertoi valtuutetuille maalämpö urakan etenemisestä
seurakuntatalossa. Keskusteltiin myös seurakuntatalon yläsalin lattiasta ja
leikkipihasta.
2. Kirkkoherra tiedotti uudesta rovastikunnallisesta ohjausryhmästä ja kapitulin
valitsemasta selvitysmiehestä, joiden tarkoituksena on selvittää Tammelan
rovastikunnan (ei Somero) mahdollista seurakuntarakenne muutosta.
3. Kirkkoherra muistutti myös Suomalaisesta messusta, joka järjestetään
9.11.2017 Feeniksissä Forssassa.
33 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

Päätös:

1. puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on
pöytäkirjanliitteenä.
2. puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eeva-Liisa Breilin
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu

Erja Liuski

/

/ 2017

Liisa Markkula

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 26.10. – 7.12.2017 klo
8.30 - 12.00 ja siitä on 13.10.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

