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58 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

60 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarre Talja ja Liisa Temisevä.

61 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Vuosilomat pykälä siirretään seuraavaan kokoukseen.
Muut asiat pykälään lisättiin kymmenen asiaa.

Pöyt.tark.
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62 § Kappeliseurakuntien lausunnot hiippakuntajaon tarkistamisesta
Kirkkoneuvostolle jaettiin kokouksessa 11.4.2018 kirkkohallituksen täysistunnon
27.3.2018 esitysluonnos hiippakuntajaon tarkistaminen ja siihen liittyvä saatekirje,
kirkkoneuvosto 11.4.2018 § 56.
Ennen kuin kirkkoneuvosto antaa oman lausuntonsa hiippakuntajaon
tarkistamisasiassa kesäkuun loppuun mennessä, se pyytää lausunnot Luhangan ja
Leivonmäen kappeliseurakunnilta. Kappeliseurakuntia pyydetään antamaan oma
lausuntonsa kirkkohallituksen täysistunnon 27.3.2018 esitysluonnoksesta
kirkkoneuvostolle viimeistään 28.5.2018.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto pyytää kappeliseurakuntia antamaan oman lausuntonsa
kirkkohallituksen täysistunnon 27.3.2018 esitysluonnoksesta Hiippakuntajaon
tarkistaminen viimeistään 28.5.2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Pöyt.tark.

_______ _______
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63 § Työsuojelutarkastuskertomuksen 2017/35778 toimintaohjeet
Talouspäällikkö Eija Lehtimaa on työsuojelupäällikkö ja poissa töistä 25.5.2018 asti.
Aluehallintovirasto suoritti Valmeri - kyselyn työyhteisössä vuonna 2017, Liite 1
kneuv 25.4.2018 § 63. Asia on käsitelty työsuojelutarkastuskokouksessa 2.11.2017
(tarkastuskertomus 2017/35778). Paikalla kokouksessa oli työsuojelutarkastajan
kutsusta tuomiokapitulin edustajana hiippakuntasihteeri Ulla-Maija Harju.
Tuomiokapitulin edustaja voi olla läsnä myös silloin, kun kyselyä ja siihen liittyvää
raporttia käsitellään kirkkoneuvostossa.
Työsuojelutarkastaja antoi ohjeen, että Valmeri – kyselyyn liittyvä tarkastuskertomus
2.11.2017 on käsiteltävä kirkkoneuvostossa kevään 2018 aikana. Ko.
tarkastuskertomuksessa seurakunnalle annettiin seuraavat toimintaohjeet:
1. Työn vaarat tulee selvittää ja arvioida.
2. Psykososiaaliset kuormitustekijät tulee arvioida asiantuntevasti.
3. Kiinteistö- ja hautaustoimen alueella on töissä henkilö, joka ei ole
työsuhteessa seurakuntaan. Asia on ratkaistava työturvallisuuslain
mukaisesti.
Työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointiin on kirkkoherra pyytänyt
ammattiapua työterveydestä. Työterveys voi aloittaa selvityksen tekemisen
aikaisintaan elokuussa 2018. Työn vaarojen arvioinnin selvittämistä voidaan myös
pyytää työterveydestä. Henkilön kanssa, joka ei ole työsuhteessa seurakuntaan, mutta
työskentelee hautaus ja kiinteistötoimen alueella, tulee tehdä sopimus vapaaehtoistyön
ehdoista.
Kirkkoherra huomauttaa, että työsuojelupäälliköllä ei ole työsuojelukoulutusta.
Koulutustukea voi anoa tuomiokapitulilta. Työsuojelulaissa (§ 28) todetaan, että
”työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus
huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä tulee olla riittävän hyvä perehtyneisyys
työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset
edellytykset työsuojelulaissa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja työsuojelua
koskevan yhteistoiminnan kehittämiseen”. Työsuojelupäällikkönä toimiminen
edellyttää kouluttautumista ja koulutuksen pitämistä ajan tasalla.
Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osallistua koulutukseen, tarkastuskertomus
2017/25169 Liite 2 kneuv 25.4.2018 § 63.
Kirkkoherra antaa kirkkoneuvostolle tiedoksi päivitettynä saman laskelman omasta
työmäärästään, jonka hän oli antanut työsuojelutarkastajalle 16.10.2017, Liite 3 kneuv
25.4.2018 § 63.
Kirkkoherra huomauttaa, että talous on saatava mahdollisimman pian tasapainoon.
Kun talousarvio tehdään, sen mukaan tulee myös toimia. Näin psykososiaalinen
kuormitus vähenee. Henkilökunnan työhyvinvointiin, koulutukseen ja työnohjaukseen
on myös varattava suunnitelmallisesti ja harkitusti varoja talousarviossa.

Pöyt.tark.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että suoritetaan työsuojelutarkastuskertomuksessa 2.11.2017
velvoitetut toimenpiteet. Arvioidaan työn vaarat ja psykososiaalinen kuormitus, mihin
asiantuntija-apua pyydetään työterveydestä. Arviointi alkaa elokuussa 2018. Tehdään
kirjallinen sopimus hautausmaa- ja kiinteistötoimessa työskentelevän vapaaehtoisen
kanssa. Kirkkoneuvosto velvoittaa työsuojelupäällikön osallistumaan
työsuojelukoulutukseen ja pitämään koulutuksensa ajan tasalla. Sama velvoite koskee
myös työsuojeluvaltuutettua.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Merkitään tiedoksi:
kiinteistö- ja hautaustoimen alueella työskentelevän vapaaehtoisen kanssa on tehty
vapaaehtoistoiminnan sopimus 20.4.2018-31.10.2018.

Pöyt.tark.

_______ _______
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Joutsan Rakentajapalvelu Oy, Pentti Kuurne on tehnyt 15.12.2016 raportin Joutsan
seurakuntakodin peruskorjauksesta ja talotekniikan perusparannuksesta. Liite 1 kneuv.
25.4.2018 § 64. Raportti perustuu Insinööritoimisto Controlteam Oy:n tekemään
Kuntoarvioon (23.7.2013) ja tutkimusselostukseen (10.12.2013). Seurakuntakodin
tiedot ilmenevät edellä mainituissa asiakirjoissa. Kuurneen raportti perustuu paikan
päällä tehtyihin havaintoihin ja rakennuksen käyttäjien esittämiin epäkohtiin.
Kustannusten lähtökohta on uusittava vesikatto ja kattomuodon muutos. Tämä antaa
edullisemman mahdollisuuden talotekniikan uusintaan ja sijoittamiseen
rakennuksessa.
Rakenteelliselta osalta seurakuntakodin tasakatto muutettaisiin aumakatoksi. Tällä
vaihdoksella poistuisi rakennuksen nykyiset toiminnalliset ongelmat ja talotekniikalle
saataisiin tilaa ullakkokerrokseen. Nykyinen sähkölämmitys muutettaisiin
ilmalämmitykseen, jolla pystytään kattamaan 90% sisätilojen pinta-alasta. Tavoitteena
lämmityskustannuksien aleneminen 70-75% tämän hetkisistä kustannuksista.
Ilmanvaihtokoneistukset asennettaisiin ullakon laitetilaan.
Sisätilojen muutokset ja pintakäsittelyt ovat hyvällä suunnittelulla edullisesti
toteutettavissa.
Kuntoarviointi- ja hometutkimusasiakirjoissa rakennus on rakenteet ovat todettu
puhtaiksi. Rakennus on toiminut paikallaan ja reilut 40 vuotta ilman rakenteiden
vaurioitumista tai sisäilmaongelmia. Peruskorjauksen huolellisilla tekemisellä saadaan
rakennuksesta toimiva seurakuntakoti.
Kustannusarvio:
Hankkeen rakennustekniset työt
Talotekniikka
- LVI asennukset
(Päijänen / Koskinen arvio 196 000)
- Sähköasennukset
(Ansioniemen Sähkö JT arvio 100 000)
Rakennuttajan kustannukset
- Suunnittelu
- Luvat, asiakirj. rahoituskulut
- Rakennuttaminen
- Valvonta
Yhteensä

472 000 €
286 000 €
120 000 €
35 000 €
35 000 €
10 000 €
15 000 €
973 000 €

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöyt.tark.

_______ _______
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65 § Muut asia
1. Kirjurin rajapintojen käyttöoikeus, toistaiseksi voimassa oleva
Kirkkohallitus on myöntänyt Joutsan seurakunnalle toistaiseksi voimassa olevan
käyttöoikeuden kirjurin rajapintaan koskien Innofactor Prime hautatoimen ohjelmaa.
(Kirkkohallitus 12.4.2018 § 184). Liite 1 kneuv 25.4.2018 § 65.
Merkittiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.
2. Tarjous Pekkasten muurin korjauksesta
Rauno Jaakkolan jättämä tarjous Pekkasten leirikeskuksen edusmuurin korjauksesta.
Liite 2 kneuv. 25.4.2018 § 65.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ennen tarjouksen hyväksymistä Juha Nieminen ja Sakari Eskelinen käy tarkastamassa
Pekkasten leirikeskuksen muurin kunnon.
3. Metsästysvuokrasopimuksen jatko Latamäen erä/ Markku Olkkonen
Sopimus tuotiin tiedoksi neuvostolle ennen allekirjoitusta. Metsästysvuokrasopimusta
päätettiin jatkaa viidellä vuodella.
4. Kutsu piispan 60-vuotispäiville
Sovittiin, jotta kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Teuvo Jaakkola lähtee kirkkoherra
Tuula Leppämäen kanssa piispan syntymäpäiville.
5. Valtuuston kirje Liite 3 kneuv. 25.4.2018 § 65.
Merkittiin kirje tiedoksi.
Kirjeessä esille tulleet asiat valmistellaan kirkkoneuvostoon talouspäällikön palatessa
töihin. Asiat menevät edelleen valtuuston käsiteltäviksi.
6. Hautausmaa Luhanka
Kirkkoneuvosto keskusteli hautausmaiden siisteydestä.
Juha Nieminen ja Sakari Eskelinen menee tarkastamaan Luhangan hautausmaan
tilanteen ja korjaa epäkohdat.
Kirkkoneuvoston päätös:
Keskustelun pohjalta päätettiin, jotta kappelineuvostot keräisivät oman
vapaaehtoisringin joka voisi akuuteissa tilanteissa hoitaa kiireelliset asiat.

Pöyt.tark.
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Pöytäkirjat saatava myös nettiin nähtäville.
Merkittiin tiedoksi.
8. Siivous
Kaikissa kirkoissa pitäisi tehdä perussiivous. Kirkkoherra selvittää asiaa.
Kiinteistötyöryhmän tehtäväksi annettiin selvittää miten kiinteistönhoito ja ylläpito
suoritetaan tulevaisuudessa ja arvioidaan henkilökunnan tarve.
9. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirje Liite 4 kneuv. 25.4.2018 § 65.
Merkittiin tiedoksi.

10. Kirkkoherran ilmoitusasia Laila Mourujärvi tekee taloushallinnon töitä 12.4. - 30.5.2018
välisen ajan.

Pöyt.tark.

_______ _______
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66 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.38 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.

Pöyt.tark.

_______ _______

