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tiistaina 3.11.2020 klo 19.00

Paikka: kirkko
Läsnä: Junnila Sanni
Iipola Sanna-Reetta
Kankaanranta Lotta
Koskela Inkeri
Könkö Matti
Lax Minna
Liuski Erja
Lundén Allan
Malmnäs Kati
Markkula Liisa
Mänki Marianne
Niemi Ella
Perälä Marjatta
Perälä Pirjo
Raiskio Kirsi
Saarinen Satu
Suokas Antti
Suonpää Juha
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Romppainen Emmi
Kankaanpää Kristiina
Stenberg Janna
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17 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Jäsenistä on paikalla / 19.

18 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee yleensä pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Juha Suonpää ja Sanna-Reetta Iipola.
Päätös:
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19 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös:
20 §
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2021
Kirkollisverotuloksi kuluvalle vuodelle 2020 on arvioitu 1.299.500,00 euroa.
Syyskuun loppuun mennessä kirkollisverotuloa on kertynyt 974.456,30 euroa.
Tämä on 74,3 prosenttia arvioidusta ja vastaa samaa kirkollisverokertymää
kuin viime vuoden syyskuun lopussa. Kirkkohallitus on saanut päivityksen
keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisverotaulukkoon ja sen mukaan
Jokioisten seurakunnan vuoden 2021 kirkollisverokertymän on arvioitu olevan
1.205.000,00 euroa. Verokertymää arvioitaessa on huomioitava sekä talouden
yleinen kehitys, että paikkakunnan työllisyystilanne ja seurakunnan jäsenten
ansiotulojen määrä.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jokioisten seurakunnan
kirkollisveroprosentti on vuonna 2021 edelleen 1.85 %.
Päätös:
21 §
Seurakunnan tietosuojapolitiikka
Kirkon Tietosuojakäsikirja sekä voimassa oleva kirkollinen tietosuojaohjeistus
velvoittavat siihen, että seurakunnassa tulee olla kirkkovaltuuston tasolla
hyväksytty tietosuojapolitiikka. Tietosuojapolitiikka raamittaa ne puitteet, joiden
nojalla tietosuojakyselyn tekevälle henkilölle vastataan tietosuojakyselyyn.
Kirkkoherra on laatinut esityksen seurakunnan tietosuojapolitiikaksi.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seurakunnan
tietosuojapolitiikkaa valmistellun esityksen mukaisesti.
Päätös:

22 §
Ilmoitus ja muut asiat
1. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään tiistaina 15.12.2020 klo 19.00.
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23 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanni Junnila
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Suonpää

Sanna-Reetta Iipola

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 5.11. – 16.12.2020 klo
8.30 - 12.00 ja siitä on 28.10.2020 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

