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Aika

maanantaina 6.6.2016 klo 18.30 – 20.25

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

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

vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin

terv.huollon opett.

kv:n pj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Jyrki Koivisto
Risto Suonpää

kirkkoherra
eläkeläinen

pj.
kv:n vpj.

Poissa:

39 §
Kokouksen avaus
Seurakuntapastori Johanna Parviala piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä
virsi 571: 1-4. Varapuheenjohtaja Antti Suokas avasi kokouksen.
40 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
oli paikalla 9 / 9.

41 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat
Lotta Kankaanranta ja Pirjo Perälä.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lotta Kankaanranta ja Pirjo Perälä.
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42 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
43 §
50 ja 60 vuotiaiden seurakunnan työntekijöiden muistaminen merkkipäivänä
Seurakunnassa ei ole ollut käytössä yhtenäistä ohjeistusta seurakunnan
työntekijöiden merkkipäivä muistamisesta.
Esitys (tp): Seurakunnan työntekijää muistetaan palveluksessa oloaikana 50ja 60-vuotismerkkipäivinä sekä hänen siirtyessään eläkkeelle.
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää muistamiseen käytettävän
rahasumman.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan työntekijöitä muistetaan 50ja 60-vuotismerkkipäivänä 100,00 euron suuruisella maksusitoumuksella ja
eläköityviä työntekijöitä muistetaan 200,00 euron suuruisella
maksusitoumuksella.

44 §
Kirkon kameravalvonta
Jokioisten seurakunta liittyi kirkkoneuvoston päätöksellä (KN3 § 35) KLKuntahankintojen kilpailuttamaan kameravalvontajärjestelmä
sopimukseen. 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. Mika
Janhunen Nordic WAN & LAN Oy:stä on tehnyt Jokioisten seurakunnalle
tarvekartoituksen ja sen pohjalta tarjouksen, joka ovat tämän esityslistan
liitteenä. Tarjouksen mukaan kameravalvonnan kertaveloitus on 4.581,80
euroa ja kuukausittainen veloitus on 413,00 euroa, hinnat sisältävät
arvonlisäveron. Tarjous ei sisällä reaaliaikaista valvontaa.
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Esitys(tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy Nordic WAN & LAN nimisen yrityksen
tarjouksen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

45 §
Seurakuntamestarin viran täyttö
Kirkkoneuvosto myönsi kirkon seurakuntamestarille neljän kuukauden
mittaisen virkavapauden alkaen 1.4.2016. Virkavapaus loppuu 31.7.2016.
Seurakuntamestarilla on kuukauden irtisanomisaika virkasuhteestaan.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto keskustelee kirkon seurakuntamestarin viran
haettavaksi julistamisen aikataulusta sekä viran täyttämisvaatimuksista ja
muista huomioon otettavista asioista.
LAVA: Päätöksellä ei suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että virka avataan heti kuin edellinen
virranhaltija irtisanoutuu. Hakuilmoitus julkaistaan seurakunnan
internetsivujen lisäksi mol.fi-sivustolla sekä mahdollisesti Forssan
lehdessä. Virkaan vaaditaan tehtävien edellyttämä koulutus tai soveltuvaa
kokemusta. Hakuaika on kaksi viikkoa, jonka jälkeen järjestetään
haastattelutilaisuus. Haastatteluun osallistuvat Tiitta Moberg, Johanna
Parviala, Sanni Junnila ja Antti Suokas. Kirkkoneuvosto valitsee uuden
viranhaltijan ennen heinäkuun loppua.

46 §
Seurakuntatalon ja pappilan käyttövesiputkisaneerauksen urakoitsijan valinta
Toimintavuodelle on varattu investointimäärärahaa
käyttövesiputkisaneerausta varten, pappilaan ja seurakuntataloon.
Saneeraukset on tarkoitus toteuttaa kesän aikana. Määräaikaan mennessä
tarjouksia molempiin urakoihin saapui seuraavasti:
urakoitsija
Forssan LVI-Kulma
Forssan LVI-Valmiste
HT-Asennus

srk-talo
36.300,00
50.000,00
54.436,00

pappila
11.500,00
11.600,00
12.050,00

yhteensä
47.800,00 €
61.600,00 €
66.486,00€

Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valitsee Forssan LVI-Kulman toteuttamaan
molemmat investoinnit.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
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Päätös: Esitys hyväksyttiin.

47 §
Nimikkolähetti sopimus
Lähetystyönjohtokunta on tutustunut Suomen Ev.lut. Kansanlähetykseltä ja
Kylväjältä saamiinsa ehdotuksiin uusista nimikkokohteista.
Esitys: Lähetystyönjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että uusi
nimikkolähettisopimus tehdään Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta
Etu-Aasian työstä Saksassa nimikkolähetin kautta. Budjettiin varatusta
9.300,00 euron määrärahasta sopimukseen käytetään puolet 4.650,00
euroa. Loput määrärahasta jaetaan Suomen lähetysseuran Hongkongin
työlle 2.000,00 euroa vuodessa ja Kylväjän Israelin juutalaistyölle 2.650,00
euroa.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

48 §
Helena Hacklinille toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
Seurakunnan toisesta osa-aikaisesta lastenohjaajan toimesta 24.4.2015
perhevapaalle jäänyt Sonja Airikka on irtisanoutunut toimestaan 31.5.2016
alkaen. Sonja sijaisena on toiminut Helena Hacklin koko perhevapaan
ajan. Helenan määräaikainen työsopimus on voimassa 18.8.2016 asti.
Helena on halukas jatkamaan tehtävässä toistaiseksi voimassa olevassa
työsuhteessa.
Esitys (tp): Helena tehdään 19.8.2016 alkaen toistaiseksi voimassa oleva
työsopimus.
LAVA: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
49 §
Anomus kirkkoneuvostolle rippikouluun osallistumisesta
Jokioisten seurakunnan rippikoulutyön ohjesäännössä sanotaan, että
rippikouluun voidaan ottaa nuoria, jotka rippikoulun päättymisvuonna
täyttävät vähintään 15 vuotta. Kirkkoherra voi perustellusta syystä antaa
luvan rippikoulun käymiseen tätä nuoremmalle hänelle itselleen tutun
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ikäluokan kanssa. Anomus on tullut kirkkoherran vuosiloman aikana ja
osoitettu kirkkoneuvostolle. Anomus on esityslistan liitteenä.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy anomuksen.
LAVA: Päätöksellä on vaikutus nuoreen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

50 §
Kehitysvammatyön pastorin viran perustamista koskevan sopimuksen hyväksyminen
2016
Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin seurakunnan päättivät vuonna 1983
järjestää yhteisellä sopimuksella alueensa kehitysvammaisten hengellisen
työn. Tätä varten perustettiin hengellinen virka ja virka sijoitettiin Lammin
seurakuntaan, koska alueella toimi Ronnin keskus. Jokioisten seurakunta
on mukana tässä sopimuksessa.
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto kutsui koolle Eteva Pohjoisen
alueen seurakunnat 2.3.2015 keskustelemaan yhteisen kehitysvammatyön
papin tulevaisuudesta. Kokoukseen osallistuneet seurakunnat päättivät,
että he valmistelevat yhdessä uuden sopimuksen. Sopimuksen valmisteli
tähän tehtävään valittu työryhmä. Sopimuksen mukaan kehitysvammatyön
pastorin virka perustetaan Lahden seurakuntayhtymän diakonian ja
sairaalasielunhoidon yksikköön. Sopimus on esityslistan liitteenä. Tämä
sopimus kumoaa vuonna 1983 hyväksytyn sopimuksen.
Esitys (tp): Jokioisten seurakunta hyväksyy sopimuksen
kehitysvammaisten hengellisen työn järjestämisestä Kanta ja PäijätHämeen alueen seurakuntien yhteistoimintana siten kuin kirkkolain 12
luvun 1 §:ssä tarkoitetaan.
LAVA: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

51 §
Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvoston kirkkokahvit pidetään 25.9.2016.
2. 4.9.2016 piispan tarkastuksen 2017 alkuvalmistelua.
3. Sanakarihautausmaan talkoot alkavat viikolla 24. Takoista vastaavat
Jokioisten maa- ja kotitalousseura sekä Lions club Jokioinen ry.
4. Kirkkoneuvoston seuraavan kokouksen yhteydessä heinäkuun lopulla
pidetään myös hautausmaakatselmus.

52 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
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Ehdotus:

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

Päätös:

1. Varapuheenjohtaja antoi oikausvaatimusohjeen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.
2. varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. Laulettiin
yhdessä virsi 571:6.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Antti Suokas
varapuheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lotta Kankaanranta

Pirjo Perälä

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 9.6. – 15.7.2016 klo 8.30 -12.00 ja siitä on
1.6.2016 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

