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Aika

torstai 21.7.2016 klo 16.00 – 17.30

Paikka

pihatupa

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Inkeri Koskela
Antti Suokas
Leena Järvi
Lotta Kankaanranta
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Juha Suonpää

kirkkoherra
eläkeläinen
maanviljelijä
eläkeläinen
opiskelija
luokanopettaja
tutkimusmestari
maanvilj., agrologi

pj.
SJ:n vj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Sanni Junnila
Jussi Tiensuu

agronomi, tutkija
tietoverkko asiantunt.

jäsen
jäsen

Poissa:

53 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
54 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
oli paikalla 8 / 9.

55 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Kirsi
Raiskio ja Juha Suonpää.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Raiskio ja Juha Suonpää.
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56 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
57 §
Seurakuntamestarin valinta
Jokioisten seurakunnan avoimena olevaan seurakuntamestarin virkaan
saapui määräaikaan mennessä 13 hyväksyttyä hakemusta. Niiden lisäksi
neljä hakemusta toimitettiin sähköpostitse ja ne hylättiin, koska
hakuilmoituksessa hakemus pyydettiin toimittaan kirjallisena kirkkoherran
virastoon.
Määräajassa virkaa hakivat: Halme Timo, Jokioinen, Hakkarainen Pekka,
Nummela, Heinonen Vesa, Jokioinen, Järveläinen Timo, Kuopio, Laine
Markus, Forssa, Lumme Ritva, Forssa, Niittymäki Jarkko, Forssa, Ryhtä
Virpi, Hausjärvi, Salminen Marja-Liisa, Jokioinen, Tuominen Lotta,
Metsämaa, Valtonen Jari, Humppila, Virtanen Minna, Jokioinen, Vuori Esko,
Paimio.
Kirkkoneuvosto kutsui haastatteluun Pekka Hakkaraisen, Virpi Ryhdän,
Marja-Liisa Salmisen, Lotta Tuomisen ja Esko Vuoren. Pekka Hakkarainen
vetäytyi pois viranhausta 12.7.2016 puhelinsoitolla. Haastattelut pidettiin
13.7.2016.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valitsee seurakuntamestarin virkaan Marja-Liisa
Salmisen 1.8.2016 alkaen. Virkasuhteessa noudatetaan neljän (4)
kuukauden koeaikaa. Varalle ei hakijoista valita ketään. Jos Salminen on
estynyt ottamasta virkaa vastaan, julistetaan virka uudelleen haettavaksi ja
myös ensimmäiseen hakuun saapuneet hakemukset huomioidaan.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
58 §
Seurakuntatalon alakerran lattian korjaus
Seurakuntatalon alakerran lattia, niiltä osin joita ei viimekesäisen
vesivahingon yhteydessä korjattu, on erittäin huonossa kunnossa. Parketista
on hiottu pois suurin osa pinnasta ja se on nyt niin ohut, että reagoi lämmön
vaihteluun vahvasti. Rakennustarkastaja Heikki Tähtinen suositteli uudeksi
lattiaksi vinyyliä. Vinyyli on täysin vettä pitävä lattiamateriaali. Julkiseen tilaan
tarkoitettu vinyyli maksaa 55,00 euroa / neliö.
Esitys (tp): Seurakuntatalon alakerran lattia remontoidaan elokuun alussa,
heti käyttövesiputkiremontin valmistuttua ja sen kulut n. 18.000,00 euroa
rahoitetaan käyttövesiputkiremonttiin varatusta ylijäävästä määrärahasta.
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Seurakunta ostaa itse tarvikkeet ja lattian vaihdon suorittaa Rakennusliike
Juha Torkkel Oy.
LAVA: Päätöksellä on suora vaikutus lapsiin ja nuoriin, koska
seurakuntatalon alasalia käytetään päiväkerho tilana ja siellä järjestetään
myös nuorteniltoja.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

59 §
Kesäkodin uunin ja tiskikoneen hankinta
Kesäkodin uuni ja tiskikone ovat tämän vuoden alkukesän aikana menneet
miltei toimintakunnottamaksi. Seurakuntamestari ja apuemäntä ovat
joutuneet esipesemään kaikki astiat ja uuni ei enää viimeisen rippileirin
aikana toiminut lainkaan, vaan ruoat valmistettiin liedellä. Kesäkodin
budjetissa ei tälle vuodelle ole varattu määrärahaa uunin tai tiskikoneen
ostoon. Talouspäällikkö on selvittänyt Forssan huoltopisteen kautta, että
käytettyjen, mutta erittäin hyvässä kunnossa olevien, suurtalouskeittiöön
tarkoitettujen uunin ja tiskikoneen yhteishinnaksi tulee n. 6.500,00 euroa
kuljetuksen ja asennuksen kanssa.
Esitys (tp): Kesäkodille ostetaan uusi tiskikone ja uuni vielä tämän kesän
aikana huolimatta sen aiheuttamasta talousarvio ylityksestä.
LAVA: Päätöksellä on suora vaikutus lapsiin ja nuoriin. Koska Kiipun
kesäkotia käytetään lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

60 §
Ilmoitusasiat
1. Virka-avun antaminen Humppilan seurakuntaan.
2. Piispantarkastuksen aloituksen suunnittelu 11.8.2016 aamupäivällä.
3. Ventälän taloyhtiössä tehty kuntotarkastus.
4. Seuraava kirkkoneuvoston kokous 14.9.2016 klo 18.30.
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61 §
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 17.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Juha Suonpää

Kirsi Raiskio

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 26.7. – 5.9.2016 klo 8.30 -12.00 ja siitä on
15.7.2016 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

