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tiistaina 15.12.2020 klo 19. – 20.00

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

tutkija, eläk.
maataloustt, agrologi AMK
eläkeläinen
merkonomi
puutarhuri
maatilan emäntä
maanviljelijä, agrologi
eläkeläinen
eläkeläinen
luokanopettaja
tutkimusmestari
sosionomi AMK
maanviljelijä
maanviljelijä, agrologi
kirkkoherra
talouspäällikkö
luokanopettaja
lastentarhanopettaja, eläk.
opettaja
kasvinjalostustyöntekijä
rakennusinsinööri AMK
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jäsen
jäsen
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24 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra luki alkurukouksen.
Jäsenistä on paikalla 14 / 19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina joulukuun
15. päivänä 2020 klo 19.00 kirkossa.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
4. Seurakunnan strategian hyväksyminen
5. Seurakunnan liittyminen keskusrekisteriin
6. Poistosuunnitelman hyväksyminen
7. Talousarviomuutos vuodelle 2020
8. Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen
9. Ilmoitus ja muut asiat
10. Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
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Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 17.12.2020 -3.2.2021 klo 8.30
– 12.00 ja siitä on 9.12.2020 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.
Jokioisissa, joulukuun 9. päivänä 2020
Sanni Junnila
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
25 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee yleensä pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Kristiina Kankaanpää ja Lotta
Kankaanranta.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajoiksi valittiin Lotta Kankaanranta ja Matti Könkö.
26 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
27 §
Seurakunnan strategia
Seurakunnan luottamushenkilöt kokoontuivat kevään 2019 aikana kolme
kertaa seurakunnan strategian uudistamiseksi. Viimeisen kokoontumisen
myötä päädyttiin laatimaan kirkkoneuvostolle pohjateksti seurakunnan
päivitetyksi strategiaksi vuosiksi 2020–2024. (liite 1). Kirkkoneuvosto hyväksyi
strategian kokouksessaan 25.6.2019.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy strategian
esitetyssä muodossa vuosiksi 2020–2024.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

3(5)
28 §
Seurakunnan liittyminen keskusrekisteriin
Kirkkohallituksen täysistunto on 11.12.2018 tehnyt linjauksen, että vuoden
2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien
toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereihin. Linjauksen
mukaan yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta
lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä
viranomaistehtäviä, vaan ne hoidetaan aluekeskusrekistereissä. Tieto
liittymisen aikataulusta tulee olla keskusrekisterin tiedossa yhdeksän
kuukautta ennen liittymistä. Kirkkoneuvosto on käsitellyt liittymisen
keskusrekisteriin kokouksessa 7/2019 §:ssä 72. Myöhemmin on selvinnyt, että
liittyminen vaatii kirkkovaltuuston hyväksynnän.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jokioisten seurakunta
liittyy Tampereen keskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
29 §
Poistosuunnitelman hyväksyminen
Kirkkohallitus on päivittänyt taloushallinnon ohjeita virastokollegion päätöksellä
17.6.2020. Taloushallinnonohjeet ovat pääsääntöisesti astuneet voimaan heti,
mutta viimeistään ne tulee ottaa käyttöön 1.1.2021. Ohjeissa on annettu uusi
suositus myös suunnitelman mukaisista poistoajoista (liite 2). Nykyiset
Kirkkohallituksen suositusajat ovat lyhempiä. Kirkkohallitus suosittelee
ottamaan käyttöön suosituksen alempia vuosimääriä.
Seurakunnan voimassa oleva käyttöomaisuuden poistosuunnitelma on
hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.6.1999, kun nykyisenkaltainen
poistojärjestelmä on kirkossa otettu käyttöön. Poistot tehdään tasapoistoina
vuosittain.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
poistoaikojen muutokset alkamaan 1.1.2021.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
30 §
Talousarviomuutos vuodelle 2020
Kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on varattu 30.000,00 euroa
seurakuntatalon ikkuna- ja oviremonttiin. Remonttiin kuitenkin kului vain
10.568,83 euroa. Tilintarkastuksen kustannuspaikalle talousarviossa on
varattu virheellisesti 11.200,00 euroa, joka on koko kirkkovaltuustokauden (4
vuotta) kustannusarvio. Kuluvana vuonna tilintarkastuksen lasku on ollut
3.472,00 euroa. Yksi lasku tälle vuodelle on vielä mahdollisesti tulossa.
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Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
talousarvionmuutos esityksen, jonka mukaan tilintarkastuksen
kustannuspaikalta 1001030103 siirretään 6.000,00 euroa määrärahoista
seurakuntatalon kustannuspaikalle 1005060506 ja ikkuna/ovi remontin kulut
10.568,83 euroa kirjataan käyttötalouteen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
31 §
Vuoden 2021 talousarvio
Talousarviovuoden 2021 kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.205.000,00 euroa.
Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion korvauksena maksettavaa
avustusta seurakunnan on arvioitu saavan 108.000,00.
Talousarvion toimintatuotot ovat 503.899,00 euroa ja toimintakuluja
talousarviossa on 1.613.215,00 euroa. Puunmyyntituottoa on arvioitu saatavan
150.000,00 euroa.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 238.878,00 euroa.
Vuoden 2021 talousarvion vuosikate on 95.184,00 euroa ylijäämäinen ja
lopullinen tulos poistojen 61.576,00 euroa jälkeen osoittaa 33.608,00
ylijäämää.
Investointeihin vuodelle 2021 on varattu 160.000,00 euroa.
Hautainhoitorahaston tuloksi on arvioitu 61.000,00 euroa ja menoksi
59.075,00 euroa. Rahaston ylijäämä arviossa on 2.125,00 euroa
rahoitustuottojen (200,00) jälkeen.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden
2021 talousarvion esitetyssä muodossa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

32 §
Ilmoitus ja muut asiat
1. Kirkkovaltuuston kokouspäivät 26.1.2021 ja 2.6.2021.
2. Tuta-neuvottelut
3. Joulunajan tapahtumat
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33 §
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 20.00 Kirkkoherra piti
loppuhartauden.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanni Junnila
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Lotta Kankaanranta

Matti Könkö

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 17.12.2020 – 3.2.2021
klo 8.30 - 12.00 ja siitä on 9.12.2020 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

