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Aika

tiistaina 27.3.2018 klo 18.30

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

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

pj.
jäsen
jäsen
jäsen
AS:n vj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Antti Suokas

maanviljelijä

vpj.

Poissa:

13 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä on paikalla
/ 9.
15 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Matti Könkö ja
Pirjo Perälä.
Päätös:
16 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös:
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17 §
Hautausmaan kausityötekijät 2018
Viime vuonna hautausmaalla olleista kausityötekijöistä Tarja Laakso, Tiia Blomerus,
Saija Salonen ja Juha Vapalahti ovat ilmoittaneet haluavansa tulla hautausmaatyöhön
myös tänä vuonna. Viime vuonna koko puoli vuotta työkokeilussa ollut Pauli
Jääskeläinen on myös ilmoittanut halukkuutensa kausityöntekijäksi. Heidän lisäkseen
kausityötä ovat tiedustelleet Jenna Ranttila, Henna Viitamäki, Mika Ahonen, Janne
Kauranen ja Mika Moisander.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valitsee hautausmaan kausityöntekijöiksi ajalle 23.4. –
31.10.2018 Tarja Laakson, Tiia Blomeruksen, Juha Vapalahden ja Pauli Jääskeläisen.
Lisäksi palkataan jaettuun kuuden kuukauden työsuhteeseen Mika Ahonen ja Janne
Kauranen, molemmat kolmen kuukauden ajaksi.
Päätös:

18 §
Hautausmaan kesätyöntekijät 2018
Kesätöitä hautausmaalta on hakenut 13 nuorta.
LAVA: Vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat suoria ja koskevat niitä nuoria, jotka töitä ovat
hakeneet.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja seurakuntamestarin valitsemaan
hautausmaalle yhteensä 10 nuorta kuukauden mittaisiin työsuhteisiin.
Päätös:

19 §
Kirkkoherranviraston aukioloajat kesällä 2018
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirasto on tähän asti palvellut joka kesä samoilla
aukioloajoilla kuin talvellakin. Tammelan rovastikunnan alueella on useissa virastoissa
kesällä ollut suppeampi aukioloaika tai virasto on ollut jonkin aikaa kokonaan suljettu.
Tämä helpottaa työtekijöiden lomapäivien pitämistä ja antaa mahdollisuuden rästitöiden
tekemiseen suljettujen ovien takana silloin kun työntekijä oman työnsä ohella toimii toisen
loman sijaisena.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Jokioisten seurakunnan kirkkoherran virasto pidetään kesäajan (kesä-, heinäja elokuu) suljettuna perjantaisin. Muina arkipäivinä kirkkoherranvirasto palvelee kesällä
normaalisti.
Päätös:
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20 §
Vuonna 2017 ylittyneet kustannuspaikat
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä ovat ylittyneet seuraavat kustannuspaikat:
1002100210
1002380238
1002900290
1005070572

tiedotus ja viestintä
perhekerhotyö
muu seurakuntatyö
mikkolantorppa

475,88 euroa
68,17 euroa
1.819,69 euroa
232,29 euroa

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

21 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Tilivuoden 2017 tulos poistojen (39.997,15) jälkeen osoittaa 72.214,20 euroa ylijäämää.
Ulkoisia toimintatuottoja on yhteensä 144.736,20 euroa ja ulkoisia toimintakuluja
1.262.054,87 euroa. Toimintakate on 112.211,35 euroa plussalla. Verotuloja ja
valtionrahoitusta kertyi yhteensä 1.304.722,43 euroa. Verotulot jäivät talousarviosta n.
24.400,00 euroa. Haudanhoitorahaston tulos osoittaa 2.591,42 euroa ylijäämää.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
tilintarkastajalle ja edelleen kirkkovaltuustolle.
Päätös:

22 §
Muut asiat
1. Emäntä seurakuntamestari Marika Heikkilä on jäänyt palkattomalle vapaalle
toimestaan ajalle 26.2. – 12.8.2018. Hänen sijaisekseen samalle ajalle on palkattu
Camilla salminen.
2. Jokioisten kunta on päättänyt rakentaa Kirkonkulman alueelle viemärit vuonna 2018.
Viemäreiden rakennus on tarkoitus aloittaa kevään aikana. Alue sijaitsee Jokioisten
kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja vesihuoltolain (22.8.2014/681 10§)
mukaan toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus kunnan
viemäriin.
3. As oy Jokioisten Ventälän asunnon 5 A 4 vuokratilanne.

23 §
Ilmoitusasiat
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24 §
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

Matti Könkö

Pirjo Perälä

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 3.4.- 16.5.2018 klo 8.30 -12.00 ja siitä on
21.3.2018 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

