JOKIOISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA

3/2016
1(4)

Aika

keskiviikkona 20.4.2016 klo 18.30 – 19.40

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Sanni Junnila
Leena Järvi
Lotta Kankaanranta
Seppo Klemelä
Matti Könkö
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Kaarina Suovansalo
Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

kirkkoherra
agronomi, tutkija
eläkeläinen
opiskelija
varastomies, mv.
eläkeläinen
luokanopettaja
tutkimusmestari
erikoissairaanhoitaja
terv.huollon opett.
eläkeläinen

pj.
jäsen
jäsen
jäsen
JS:n vj.
AS:n vj.
jäsen
jäsen
JT:n vj.
kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Antti Suokas
Jussi Tiensuu
Juha Suonpää

maanviljelijä
tietoverkko asiantunt.
maanvilj., agrologi

vpj.
jäsen
jäsen

Poissa:

28 §
Kokouksen avaus
Laulettiin yhdessä virsi 215:1-2. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
alkuruokouksen, jonka jälkeen hän avasi kokouksen.
29 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
oli paikalla 9 / 9.

30 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat
Sanni Junnila ja Leena Järvi.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni Junnila ja Leena Järvi.
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31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
32 §
60 ja 50 vuotiaiden seurakunnan työntekijöiden muistaminen merkkipäivänä
Seurakunnassa ei ole ollut käytössä yhtenäistä ohjeistusta seurakunnan
työntekijöiden merkkipäivä muistamisesta.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto keskustelee ohjeistuksen laatimisesta ja luo
raamit, jonka perusteella viranhaltija voi tehdä ohjeistuksen loppuun.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

33 §
Tilintarkastuskertomus 6.4.2016
Esitys(tp):Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi kirkkoneuvoston
pöytäkirjaan, jonka jälkeen se siirtyy edelleen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
34 §
Kesänuorten palkkauksen muuttaminen kuukausipalkkaan
Hautausmaan kesänuorille on seurakunnassa tähän asti maksettu
tuntipalkkaa. Nykyisessä järjestelmässä tuntipalkan maksaminen vaati
jokaisen kesätyöntekijän kuukauden mittaiselle työsuhteelle kaksi palkkaajoa. Työsuhteisten kuukausipalkka maksetaan aina kuukauden viimeinen
päivä jolloin koko palkka voidaan maksaa yhdellä kertaa. Tämä vähentäisi
sekä palkka-ajoista aiheutuvia palvelukeskuksen kustannuksia että
viranhaltijan työtä.
Esitys (tp): Kesänuorille maksetaan kesästä 2016 alkaen KirVESTES:in
liitteen 5 nuoret kausityöntekijät ja opiskelijat pykälän 4 mukainen kuukausi
palkka. Palkan suuruus liitteen ohjeistamalla välillä määräytyy työsuhteen
keston mukaan. Ensimmäistä kesää töissä oleville maksetaan alarajan
mukaan.
LAVA: Päätöksellä on välillinen vaikutus nuoriin.
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Päätös: Esitys hyväksyttiin.

35 §
KL-Kuntahankintojen kameravalvontasopimukseen KLKH32 liittyminen
KL-Kuntahankinnat on tehnyt sopimuksen Nordic WAN & LAN nimisen
yrityksen kanssa kameravalvontajärjestelmästä. Seurakunnat voivat liittyä
sopimukseen. Sopimus kattaa laitteet, 24/7 valvonnan ja tietoliikenteen
kameroista valvontakeskukseen. Palvelun perustamiskustannus määräytyy
asiakaskohtaisesti. Kuukausikohtainen veloitus määräytyy laitteiden ja
palveluiden laajuuteen perustuen ja lisätyöt esim. kaapelointi erikseen
veloitettuna. Jokioisten seurakunnan vakuutusyhtiö Pohjantähti ei tällä
hetkellä vielä vaadi reaaliaikaista valvontaa, mutta valmiudet sen käyttöön
ottamiseen kannattaa tehdä yhtä aikaa kameroiden asentamisen kanssa,
koska vakuutusyhtiöiden yleinen suuntaus kirkkorakennusten kohdalla on
reaaliaikainen valvonta. (sitoumuslomake liitteenä)
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto liittyy KL-Kuntahankintojen kameravalvonnan
kokonaispalvelun puitesopimukseen KLKH 32 2015.
LAVA: Päätöksellä ei suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
36 §
Koulunuorison stipendit
Kirkkoneuvosto on myöntänyt vuosittain Jokioisten koululaisille stipendejä.
Vuonna 2015 stipendeihin myönnettiin rahaa seuraavasti: Paanan koulu 200
€, Forssan Lyseo 150 €, ja Forssan ammatti-instituutti 150 € sekä Tölön
koulun päättävälle Jokioislaiselle 80 €.
Esitys (tp): Koulunuorison stipendit jaetaan samoille oppilaitoksille
samansuuruisina kuin viime vuonna.
LAVA: Päätöksellä on välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

37 §
Ilmoitusasiat
1. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona18.5.2016 klo 19.00.
2. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään maanantaina 6.6.2016 klo 18.30.
3. Kirkkoherra tiedotti Kyllä kirkoille - konsertista, joka pidetään Jokioisten kirkossa
sunnuntaina 24.4.2016 klo 18.00.
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38 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Lopuksi laulettiin
yhdessä virsi 215:6.

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 22.4. – 31.5.2016 klo 8.30 -12.00 ja siitä
on 15.4.2016 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

JYRKI KOIVISTO
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

