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Aika

keskiviikkona 30.3.2016 klo 18.30

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Antti Suokas
Sanni Junnila
Leena Järvi
Lotta Kankaanranta
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Juha Suonpää
Jussi Tiensuu

kirkkoherra
maanviljelijä
agronomi, tutkija
eläkeläinen
opiskelija
luokanopettaja
tutkimusmestari
maanvilj., agrologi
tietoverkko asiantunt.

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

14 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

15 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
on paikalla / 9.
16 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Kirsi
Raiskio ja Juha Suonpää.
Päätös:
17 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös:
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18 §
Soneran sopimus
Tampereen IT-alueen puitesopimus matkapuhelinpalveluista Soneran
kanssa päättyy 31.5.2016. Johtokunnan päätöksen mukaan IT-alue ei
kilpailuta puhelinpalveluita eikä myöskään jatka sopimusta Soneran
kanssa. IT-alueen seurakunnilla on mahdollisuus liittyä KL
Kuntahankintojen ja Soneran puitesopimukseen KLKH77. Puitesopimus on
tehty neljälle vuodelle 2014 – 2018 ja se päättyy 13.11.2018. Sopimukseen
liittyminen vaatii sitoutumislomakkeen lähettämistä Soneralle. Sen jälkeen
kartoitetaan nykyiset järjestelmät, liittymät, palvelut ja mahdollinen
korjaustarve ja tehdään sopimus Soneran kanssa. Sitoutumislomake on
liitteenä.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan liittymisen KLKuntahankintojen Soneran puitesopimukseen voimassa olevin ehdoin.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätös:

19 §
Hautausmaan kausityöntekijät 2016
Viime vuonna hautausmaalla olleista kausityöntekijöistä, Marja-Liisa
Salmisen lisäksi, joka aloitti työt jo 16.3, Tarja Laakso ja Tiia Blomerus ovat
ilmoittaneet haluavansa tulla myös tänä vuonna hautausmaatyöhön.
Heidän lisäkseen kausityötä hautausmaalta ovat tiedustelleet Kari
Aaltonen, Toni Ahonen ja Toni Stenfors ja Tiina Koppanen.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valitsee hautausmaan kausityöntekijöiksi MarjaLiisa Salmisen lisäksi Tarja Laakson, Tiia Blomeruksen, Toni Ahosen ja
Tiina Koppasen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätös:

20 §
Hautausmaan kesätyöntekijät 2016
Kesätöitä hautausmaalta on hakenut 25 nuorta.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön valitsemaan
kuukauden mittaisiin työsuhteisiin hautausmaalle yhteensä 10 vähintään
16 vuotiasta nuorta. Neljä nuorta kesäkuulle, neljä nuorta heinäkuulle ja
kaksi nuorta toukokuulle.
LAVA: Vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat välillisiä.
Päätös:
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21 §
Työntekijöiden vuosilomat 2016
Työntekijät ovat anoneet vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2015 –
31.3.2016 liitteenä olevan listan mukaisesti.
Esitys (tp): Papiston vuosilomat merkitään tiedoksi pöytäkirjaan. Muiden
työntekijöiden kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyssä muodossa.
LAVA: Vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat välillisiä.
Päätös:

24 §
Laavu partiokololle
Jokioisten Korvenkävijät ovat tiedustelleet mahdollisuutta rakentaa laavu
partiokolon pihaan. He ovat suunnitelleet paikaksi metsän puoleisen mäen
päällistä. Laavuun tarvittavat puut partiolaiset itse kaataisivat partiokoloa
ympäröivästä metsästä, joka on harvennuksen tarpeessa. Laavu ei tarvitse
toimenpidelupaa, koska sen koko alittaa kunnan vaatimukset. Liitteenä on
laavun piirustus.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto myöntää Jokioisten Korvenkävijöille luvan
laavun rakentamiseen partiokolon pihaan.
LAVA: Vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat välillisiä.
Päätös:
25 §
Metsätien parantaminen ja käyttäminen Elonkierron yleisötapahtumiin
LUKE (MTT) on hakemassa Louna-Plussalta avustusta uuden tien
rakentamiseksi Kirkkotieltä Elonkierron peltoalueen pohjoisreunaan asti.
Tietä on tarkoitus käyttää lasten maatalousnäyttely Mansikin vierailijoiden
ja siellä työskentelevien kulkemiseen Elonkierron alueelle. Tähän asti
pysäköinti on tapahtunut Luken pihoilla, pelloilla ja pysäköintialueilla.
Nykyinen Elonkiertoon johtava tie on ollut ruuhkaisena vaarallinen.
Nyt on tarkoitus leventää n. metrin verran valtion metsään päin sitä tietä,
joka Kirkkotieltä johtaa seurakunnan pellon reunassa valtion metsässä
olevalle maankaatopaikalle. Seurakunnan pellon jälkeen tiellä on tehtynä
puomi. Tämän puomin jälkeen on suunniteltu rakennettavaksi sähkölinjan
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metsäaukossa uusi tie Elonkierron pellon reunaan asti. Tie on tarkoitettu
kaksisuuntaiselle henkilö- ja pakettiautoliikenteelle Elonkierrossa
järjestettäviä yleisötapahtumia varten. Elonkierron tavanomainen
huoltoliikenne ja harvakseltaan tapahtuva vierailijoiden kulku tapahtuisi
nyt olemassa olevaa tietä käyttäen.
Uusi tieosuus on kokonaan LUKE:n maalla. Sen sijaan levennettävä
tieosuus on alkuosaltaan puoliksi Jokioisten seurakunnan maalla. Lions
Club Jokioinen ry osallistuu pienessä määrin tien toteuttamiseen jos
Louna-Plussan avustuspäätös on myönteinen.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto myöntää luvan tien parantamiseen ja antaa
suostumuksen siihen, että tietä voidaan käyttää Elonkierrossa
järjestettäviin yleisötapahtumiin, lenkkeilyliikkumiseen ja tiekäyttöön.
LAVA: Vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat välilisiä.
Päätös:

26 §
Vuonna 2015 ylittyneet kustannuspaikat
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ovat ylittyneet seuraavat yksittäiset
kustannuspaikat:
1001010101, kirkkovaltuusto, 1.347,94 euroa (Kotimaalehdet)
1001050105, taloushallinto, 12.970,82 euroa (kipamaksu kirjaus)
1001070107, kirkonkirjojenpito 1.094,26 euroa (palkat)
1002330233, varhaisnuorisotyö, 944,82 euroa (Kipinä-leiri, kuljetus)
1002420242, perheneuvonta, 3.417,89 euroa
1002430243, sairaalasielunhoito, 1.297,68 euroa
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto käsittelee ylittyneet kustannuspaikat edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
Päätös:

27 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Tilivuoden 2015 tulos poistojen jälkeen osoittaa 287.368,96 euroa
ylijäämää. Toimintatuottoja on yhteensä 614.087,91 euroa ja toimintakuluja
on 1.401.215,19 euroa. Toimintatuotot ovat nousseet 96,6 % viime
vuodesta. Toimintatuottojen tuplaantuminen johtuu puunmyyntikaupasta
sekä metsän suojelusta saadusta korvauksesta. Toimintakulut ovat
nousseet viime vuodesta 4,15 %.
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Kirkollisverotuloja kertyi tilivuonna 1.073.058,07 euroa. Nousua vuoteen
2014 on 3,99 %. Yhteisöveroa kertyi 102.382,41 euroa. Nousua vuoteen
2014 on 2,5 %. Yhteensä verotuloja kertyi tilivuonna 1.175.440.48 euroa.
Nousua kokonaisverotuloissa viime vuoteen verraten on 3,86 %.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2015 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja edelleen kirkkovaltuustolle.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
Päätös:

28 §
Ilmoitusasiat

29 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

1. Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kirsi Raiskio

Juha Suonpää

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 1.4. – 13.5.2016 klo 8.30 -12.00 ja siitä on
24.3.2016 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

JYRKI KOIVISTO
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

