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Aika

tiistaina 30.1.2018 klo 18.30 – 21.25

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

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

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Yhdessä laulettiin virsi 923:1-2.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä oli paikalla
8 / 9. Ja klo 18.45 9 / 9, Juha Suonpään saavuttua paikalle.
3§
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Leena Järvi ja
Lotta Kankaanranta.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Järvi ja Lotta Kankaanranta.
4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös: Esityslistaan lisättiin § 9 seurakuntarakenne selvitys Tammelan rovastikunnassa.
Muuten asiat käsiteltiin esityslistan mukaan.

5§
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
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Kirkkolaki 10 luku 6 §:
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto
pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi,
onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen
kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Pöytäkirjat kirkkovaltuuston kokouksista 24.10.2017 ja 12.12.2017 tuodaan kokoukseen.
Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 24.10.2017 pidetyn kokouksen
päätöksissä 25 § - 33 § ja kirkkovaltuuston 12.12.2017 pidetyn kokouksen päätöksissä
34 § - 40 §, ei ole mitään virheellisessä järjestyksessä päätettyä tai valtuuston toimivaltaa
ulommas menevää. Kirkkoneuvosto päättää laittaa kirkkovaltuuston päätökset toimeen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6§
Helena Hacklinin työsuhde osa-aikaisesta kokoaikaiseksi
Helena Hacklin on toiminut Jokioisten seurakunnassa osa-aikaisena lastenohjaajana
17.8.2015 alkaen, ensin määräaikaisena ja 16.8.2016 alkaen toistaiseksi voimassa
olevassa työsuhteessa. Helenan viikkotuntimäärä on ollut 24. Toista osa-aikaista
lastenohjaajan tointa (19 viikkotuntia) on hoitanut Miia Jyly. Miia irtisanoutui
määräaikaisesta toimestaan 31.12.2017. Miian irtisanouduttua lastenohjaajat
ehdottivat, että Helenan toimesta tehdään kokoaikainen (38,75 viikkotuntia) ja toinen
lastenohjaajan toimi jätetään täyttämättä. Päiväkerholaisten määrän pienentyessä ja
toiminnan keskittyessä enemmän avoimeen perhetyöhön kahdella kokoaikaisella
lastenohjaajalla pystytään ylläpitämään tämän hetkinen toiminta.
Esitys(tp): Helena Hacklinin työsuhde muutetaan kokoaikaiseksi 1.1.2018 alkaen.
LAVA: Päätöksellä on suora vaikutus lapsiin, koska Helena toimii lastenohjaajana.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7§
Tietosuojavastaavan nimeäminen
Eu:n tietosuoja-asetus on hyväksytty keväällä 2016 ja sitä ryhdytään soveltamaan
kahden vuoden siirtymän jälkeen 25.5.2018. EU:n tietoasuoja-asetus koskee
lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:n jäsenvaltioissa. EU:n tietosuojaasetus tulee olemaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa.
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Seurakuntien viranomaistehtävät keskusrekisterissä sekä hautatoimessa sisältävät
laajaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely myös muissa yhteyksissä on
merkittävä osa seurakuntien toiminnan mahdollistamista. Tietosuoja-asetuksessa
säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta antaa rekisteröidylle avoimia ja helposti
saatavia tietoja heidän tietojensa käsittelystä.
Julkishallinnossa tietosuojavastaavan nimeäminen on pakollista. Tampereen IT-alueen
vs. tietohallinnon kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen on pitkäjänteisesti paneutunut
tietosuojaan liittyviin erityiskysymyksiin.
Esitys (tp): Jokioisten seurakunnan tietosuojavastaavaksi nimetään vs. tietohallinnon
kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8§
Metsästysvuokrasopimus Kiipun Rakki ry:n kanssa
Kiipun Rakki ry:n metsästysvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2015 ja se on koskenut
seurakunnan Kiipun kylällä olevaa n. 23 hehtaarin aluetta. Metsästyssopimus on
koskenut kaikkea metsästystä. Vuokrasta ei ole peritty rahallista korvausta.
Seurakunta on tehnyt ko. metsäpalstasta Metso YSA-suojelusopimuksen ELYkeskuksen kanssa kirkkovaltuuston kokouksen 8.10.2014 päätöksellä. Sopimuksen
mukaan maapohja säilyi seurakunnalla, jolloin metsästysoikeuden hallinnasta päättää
edelleen seurakunta.
Esitys (tp): Seurakunta vuokraa metsästysmaat samoilla ehdoilla viideksi vuodeksi ja
sopimus alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2022.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
9§
Seurakunnan kanta käynnissä olevaan selvitysmiehen johtamaan
seurakuntarakenneselvitykseen Tammelan rovastikunnassa
Jokioisten seurakunta on osallistunut Tampereen selvitysmies Timo Kumpusen
johdolla käytävään seurakuntarakenneselvitykseen ja ohjausryhmätyöskentelyyn.
Selvityksessä on ollut mukana Forssan, Tammelan, Jokioisten Humppilan ja Ypäjän
seurakunnat.
Selvitysmiehen mandaatista sanotaan KJ 13. luvussa 2 mom. seuraavaa:
”Selvitysmiehellä on oikeus tutkia seurakuntien ja seurakuntayhtymien toimintaa,
hallintoa ja taloutta koskevia asiakirjoja sekä saada niiden viranomaisilta tietoja ja
muuta apua tehtävänsä suorittamista varten. Selvitysmiehen on lähetettävä
tuomiokapitulille ehdotuksensa, johon on liitettävä selvityksessä kertyneet asiakirjat
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sekä seurakuntien ehkä seurakuntajaon varalta tekemät viranhaltijoiden tai
työntekijöiden sijoittamista taikka omaisuuden jakamista koskevat sopimukset.”
Tammelan seurakunta on kirkkoneuvoston päätöksellä irtautunut
rakenneselvitysprosessista v. 2018 tammikuun kokouksessa päätöksellä, jossa
todetaan:”… seurakunnan toiminta lähivuosina turvataan parhaiten jatkamalla
itsenäisenä seurakuntana”. Tämä päätös asetti rakenneselvityksessä olevat muut
seurakunnat uuteen tilanteeseen.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto keskustelee Jokioisten seurakunnan jatkosta
selvitysmiehen johtamassa rakenneselvityksessä ja tekee siitä päätöksen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Jokioisten seurakunta jatkaa mukana selvitysmies Timo Kumpusen
johtamassa seurakuntien rakenneselvityksessä. Seurakunta edellyttää että yhden
seurakunnan mallin ohella seurakuntayhtymävaihtoehto pidetään mukana
selvitysmiehen selonteossa niin että seurakuntien luottamushenkilöt voivat ottaa siihen
kantaa.

10 §
Muut asiat
1. Kirkkoherra toi kirkkoneuvostolle tiedoksi muistion Kirkkohallituksen
yliarkkitehdin Antti Pihkalan ja Museoviraston intendentti Robin
Landsdorffin tapaamisesta Jokioisten kirkossa 27.11.2017. (liite).
Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön järjestämään kirkkotilan eri osiin
lämpötilan ja kosteuden seurannan tehtävään sopivilla antureilla.
2. Vanhat hautakivet. Kirkkoneuvosto keskusteli niiden käsittelemisestä.
3. Humppilan seurakunnan taloushallinnon tehtävien hoitaminen ja
jäsentietojärjestelmän ylläpitäminen ostopalveluna Jokioisten
seurakunnasta.
4. Varavirtalähde seurakuntatalon maalämpöjärjestelmään. Kirkkoneuvosto
valtuutti talouspäällikön selvittämään ja toteuttamaan varavirtaliittymän
asennuksen seurakunnan maalämpöjärjestelmään.
5. Eeva-Liisa Breilin tiedotti kirkkoneuvostolle Messu Pysäkkitoiminnan
nykytilasta.
6. Talouspäällikkö kertoi Pehtoorintien asunnon vuokraamisesta.
11 §
Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvoston seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi
20.2.2018 klo 18.30, jos on käsiteltäviä asioita, muussa tapauksessa
kokous perutaan.
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2. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta käsittelevä kirkkoneuvoston kokous
pidetään 27.3.2018 klo 18.30.

12 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25. Lopuksi laulettiin
yhdessä virrestä 923 viimeinen säkeistö.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Leena Järvi

Lotta Kankaanranta

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 1.2.- 14.3.2018 klo 8.30 -12.00 ja siitä on
22.1.2018 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

