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keskiviikkona 13.10.2021 klo 19.00

Paikka: seurakuntatalo
Läsnä: Junnila Sanni
Kankaanranta Lotta
Koskela Inkeri
Könkö Matti
Lax Minna
Liuski Erja
Lunden Allan
Malmnäs Kati
Markkula Liisa
Mattinen Ilmari
Mänki Marianne
Perälä Marjatta
Perälä Pirjo
Raiskio Kirsi
Romppainen Emmi
Saarinen Satu
Suokas Antti
Suonpää Juha
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Iipola Sanna-Reetta
Kankaanpää Kristiina
Stenberg Janna
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27 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra näytti Media Missio 2022 koskevan
videon valtuutetuille ja luki alkurukouksen.
Jäsenistä oli paikalla 18 / 19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
lokakuun 13. päivänä 2021 klo 19.00 seurakuntatalossa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2022
Nuorisotyönohjaajan-lähetyssihteerin viran johtosääntö
Ilmoitus ja muut asiat
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.10. – 25.11.2021 klo 8.30 –
12.00 ja siitä on 6.10.2021 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.
Jokioisilla, lokakuun 6. päivänä 2021
Jyrki Koivisto
kirkkoneuvostonpuheenjohtaja

28 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee yleensä pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Edellisen pöytäkirjantarkastajat huomioiden vuorossa
olisivat Marianne Mänki ja Pirjo Perälä.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marianne Mänki ja Pirjo Perälä.
29 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
30 §
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2022
Kirkollisverotuloksi kuluvalle vuodelle 2021 on arvioitu 1.205.500,00 euroa.
Elokuun loppuun mennessä kirkollisverotuloa on kertynyt 858.737,05 euroa.
Tämä on 71,3 prosenttia arvioidusta ja on 2,8 % enemmän kuin viime vuoden
elokuun lopussa. Kirkkohallituksen keväällä 2020 päivitetyn
seurakuntakohtaisen kirkollisverotaulukon mukaan Jokioisten seurakunnan
vuoden 2022 kirkollisverokertymän on arvioitu olevan 1.172.000,00 euroa.
Verokertymää arvioitaessa on huomioitava sekä talouden yleinen kehitys, että
paikkakunnan työllisyystilanne ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.
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Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jokioisten seurakunnan
kirkollisveroprosentti on vuonna 2022 edelleen 1.85 %.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
31 §
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viran johtosääntö
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2/2021 § 22 lakkauttaa
nuorisotyönohjaajan viran ja lähetyssihteerin toimen ja perustaa
nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viran. Samassa pykälässä kirkkovaltuusto
määräsi kirkkoneuvoston laatimaan viralle johtosäännön. Lähetystyön
johtokunta hyväksyi luonnoksen lähetystyötä koskevan työnkuvauksen
kokouksessaan 18.8.2021. Kirkkoneuvosto hyväksyi viran johtosäännön
kokouksessaan 7.9.2021. (liite 1)
Esitys: Kirkkoneuvosto tuo kirkkovaltuuston tiedoksi nuorisotyönohjaajalähetyssihteerin viran 7.9.2021 kirkkoneuvostossa hyväksytyn johtosäännön.
Päätös: Johtosääntö tuotiin kirkkovaltuuston tiedoksi.
32 §
Ilmoitus ja muut asiat
1. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 14.12.2021 klo 19.00.
2. Valtuutetuille kerrottiin nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viranhaltijan
valinnasta. Uusi viranhaltija aloittaa 1.11.2021.
3. Tuomas-messu pidetään kirkossa sunnuntaina 17.10.2021.
4. Hautausmaan haravointitalkoot ovat olleet käynnissä viikon 41 ma – to.
5. Maaseutuväen uutispuuro järjestetään 21.11.2021 klo 18.00
seurakuntatalossa. Tilaisuus alkaa jumalanpalveluksella ja päättyy puuroon.
6. Lähetyksen toimintapiiri ja Jokioisten maa- ja kotitalousseura järjestävät
Puotikahvilan viikoilla 49 – 50 ent. kukkakaupalla.
33 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

Päätös:

1. puheenjohtaja antoi valitusosoituksen
2. puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Luettiin yhdessä Isä
meidän rukous.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanni Junnila
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Marianne Mänki

Pirjo Perälä

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 15.10. – 25.11.2021 klo
8.30 - 12.00 ja siitä on 6.10.2021 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

