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Aika

tiistaina 28.3.2017 klo 18.30

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

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

pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
vpj.
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

28 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

29 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
on paikalla / 9.

30 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat
Sanni Junnila ja Leena Järvi.
Päätös:

31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.
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32 §
Seurakunnan jäsenyys Suomen Kirkkomusiikkiliitossa
Jokioisten kirkkokuoro on kuulunut pitkään Suomen Kirkkomusiikkiliittoon ja maksanut
jäsenyydestään vuosimaksua. Seurakunnalla olisi mahdollisuus Suomen
Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsenyyteen. Seurakuntajäsenyys muodostuisi hieman
huokeammaksi kuin kirkkokuoron vuotuinen liiton jäsenmaksu. Kirkkoneuvoston jäsen
Pirjo Perälä kertoo neuvostolle vaihtoehtojen eroista.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto keskustelee seurakuntajäsenyyden eduista ja
varjopuolista ja tekee jäsenyydestä päätöksen.
Päätös:

33 §
Hautausmaan kausityöntekijät 2017
Viime vuonna hautausmaalla olleista kausityöntekijöistä Tarja Laakso, Tiia Blomerus ja
Juha Vapalahti ovat ilmoittaneet haluavansa tulla myös tänä vuonna
hautausmaatyöhön. Heidän lisäkseen kausityötä ovat tiedustelleet Mika Ahonen, Outi
Vahtera-Virtanen, Saija Salonen, Fanny Nieminen ja Hannu Suoniemi.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valitsee hautausmaan kausityöntekijöiksi Tarja Laakson,
Tiia Blomeruksen, Juha Vapalahden ja Saija Salosen ajalle 24.4. – 31.10.2017.
Päätös:

34 §
Hautausmaan kesätyöntekijät 2017
Kesätöitä hautausmaalta on hakenut 21 nuorta.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja seurakuntamestarin
valitsemaan hautausmaalle yhteensä 10 vähintään 16 vuotiasta nuorta kuukauden
mittaisiin työsuhteisiin.
LAVA: Vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat välillisiä ja koskevat niitä nuoria, jotka työtä
ovat hakeneet.
Päätös:
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35 §
Työntekijöiden vuosilomat 2017
Työntekijät ovat anoneet vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2016 – 31.3.2017
liitteenä olevan listan mukaisesti.
LAVA: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Papiston vuosilomat merkittä tiedoksi pöytäkirjaan. Muiden työntekijöiden
vuosilomat kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyssä muodossa.
Päätös:

36 §
Vuonna 2016 ylittyneet kustannuspaikat
Vuoden 2016 tilinpäätöksessä ovat ylittyneet seuraavat yksittäiset kustannuspaikat:
1001080108
1001110110
1002420242
1005080580

Kirkkoherranvirasto
Muu yleishallinto
Perheneuvonta
Kesäkoti

2.445,19 euroa
4.680,58 euroa
2.099,84 euroa
2.470,56 euroa

LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee ylittyneet kustannuspaikat edelleen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Päätös:

37 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Tilivuoden 2016 tulos poistojen jälkeen osoittaa 104.640,80 euroa ylijäämää.
Toimintatuottoja on yhteensä 168.995,31 euroa ja toimintakuluja 1.241.324,60 euroa.
Toimintatuotot ovat laskeneet viime vuodesta 72,5 %. Toimintatuottojen laskeminen
johtuu siitä, että vuonna 2015 seurakunta sai huomattavat tulot puunmyynnistä ja
metsänsuojelu korvauksesta. Toimintakulut ovat laskeneet viime vuoteen verraten 11,4
%.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja edelleen kirkkovaltuustolle.
Päätös:
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38 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanni Junnila

Leena Järvi

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 31.3. – 16.5.2017 klo 8.30 -12.00 ja siitä
on 22.3. 2017 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

