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KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika

12.9.2019 klo 18.05

Kokouspaikka

Joutsan seurakuntakoti, Jousitie 42 A

Käsiteltävät asiat
133 §
134 §
135 §
136 §
137 §
138 §
139 §

140 §
141 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoneuvoston 29.8.2019 pöytäkirjan tarkistaminen
Kirkkoneuvoston edustaja työsuojelutarkastukseen
Seurakunnan työtilojen (kirkot, seurakuntatalo, virasto jne.) turvallisuuden varmistaminen ja mahdollisten asbestikuitujen lähteiden selvittäminen sekä niiden
löytyessä niiden poistaminen.
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 16.9.2019 – 30.9.2019

Puheenjohtaja

_________________________________________
Tuula Leppämäki

Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululle 5.9.2019.

Ilmoitustaulunhoitaja

_______________________________________
Elisa Jaakkola

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

12.09.2019

135

Kokousaika

12.9.2019 klo 18.05

Kokouspaikka

Joutsan seurakuntakoti, Jousitie 42 A

Jäsenet

Leppämäki Tuula, pj.
Kuitunen Teuvo, varapj.
Eskelinen Sakari
Kovanen Pirjo
Långström Sirkka
Malin Markku
Pohjola Kirsi
Temisevä Liisa
Virtanen Arto

Muut saapuvilla olleet

10/2019

poissa, varajäsen Mäkinen Pirjo

Jaakkola Teuvo, kvalt.pj.
Hujanen Pekka, kvalt. varapj.
Hautala Harri, Luhangan kappelin pappi
Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi
Lehtimaa Eija, talouspäällikkö
Jaakkola Elisa, pöytäkirjanpitäjä

poissa
poissa
poissa

Asiat

133 – 141 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

______________________________________
Tuula Leppämäki
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
16.9.2019 kirkkoherranvirasto

Tarkastusaika ja – paikka

______________________________________
Markku Malin
Pöytäkirjantarkastaja

______________________________________
Elisa Jaakkola
Pöytäkirjanpitäjä

______________________________________
Liisa Temisevä
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 16.9.2019– 30.9.2019

______________________________________
Elisa Jaakkola

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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10/2019

12.09.2019

136

133 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 18.05.

134 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Sihteerinä tässä kokouksessa toimii Elisa Jaakkola. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

135 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Malin ja Liisa Temisevä.

136 § Kokouksen työjärjestys
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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137 § Kirkkoneuvoston kokouksen 29.8.2019 pöytäkirjan tarkistaminen
Kirkkoneuvoston kokouksessa 29.8.2019 on tapahtunut menettelyvirhe. Varapuheenjohtaja
Teuvo Kuitunen oli valittu pöytäkirjantarkastajaksi, mutta hän toimi myös pykälän 124 ajan
puheenjohtajana eikä pykälälle 124 ollut valittu erikseen pöytäkirjantarkastajaa. Siksi pöytäkirja on tarkistettava seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tarkistaa kokouksen 29.8.2019 pöytäkirjan ja hyväksyy sen.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Käydyn keskustelun aikana Teuvo Kuitunen teki esityksen,
että pöytäkirja ei ollut kokouksen kulun mukainen. Pykälän 123 päätöksestä puuttui maininta,
että valmistelusta vastaa kirkkoherra yhdessä johtoryhmän kanssa. Sakari Eskelinen kannatti
Kuitusen esitystä. Puheenjohtaja totesi, puheenjohtajan päätösesityshän on, että pykälän 123
päätös on kokouksen kulun mukainen. Puheenjohtaja totesi edelleen, nyt täytyy äänestää.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; kirkkoherran esitys JAA ja Kuitunen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) JAA ääntä (Leppämäki, Kovanen, Långström, Temisevä, Virtanen), kolme (3) EI ääntä (Kuitunen, Eskelinen, Malin) ja yksi (1) TYHJÄ
(Mäkinen).
Kirkkoneuvoston päätös:
Suoritetun äänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi kirkkoherran päätösesityksen hyväksytyksi. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen 29.8.2019 pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi ja
hyväksyy sen.
_______________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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138 § Kirkkoneuvoston edustaja työsuojelutarkastukseen
Joutsan seurakunnassa on vuodesta 2017 alkaen ollut meneillään työsuojelutarkastus.
4.12.2019 klo 9 pidetään kokoava työsuojelutarkastus. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan omat edustajansa kokoavaan työsuojelutarkastukseen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan omat edustajansa 4.12.2019 klo 9 olevaan kokoavaan
työsuojelutarkastukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan edustajiksi Teuvo Jaakkolan ja Teuvo Kuitusen.
_______________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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139 § Seurakunnan työtilojen (kirkot, seurakuntatalo, virasto jne.) turvallisuuden varmistaminen ja
mahdollisten asbestikuitujen lähteiden selvittäminen sekä niiden löytyessä niiden poistaminen.
Kirkkoneuvosto 29.8.2019 §129
Asbesti on luonnossa esiintyvä kuitumineraali, jota on edullisten fysikaalisten ja kemiallisten
ominaisuuksiensa vuoksi käytetty monissa eri rakennusmateriaaleissa. Suomessa asbestipitoisia rakennusmateriaaleja käytettiin vuosina 1922–1992. Asbestin käyttö Suomessa kiellettiin
v. 1994, mutta suuri osa käytetystä asbestimateriaalista on edelleen paikallaan rakennuksissa.
Näistä rakenteiden asbestimateriaaleista saattaa irrota vähäisiä määriä asbestikuituja työpaikan
ilmaan. Suomessa 1980-luvulla työpaikoilla tehdyissä mittauksissa todettiin materiaaleista irtoavien asbestikuitujen määrät pieniksi. Merkittäviä määriä asbestikuituja ilmaan voi sen sijaan
irrota rakenteiden purkutyössä, minkä vuoksi varsinainen asbestipurkutyö on tehtävä säännösten mukaisesti hyvin suojattuna. Pinta- tai ilmanäytteistä löytyvät asbestikuidut ovat usein
peräisin aiemmin väärin toteutetuista purkutöistä.
Ehjät asbestimateriaalit rakennuksissa eivät aiheuta erityistä sairastumisen vaaraa. Ajan kuluessa asbestimateriaalit saattavat kuitenkin haurastua ja kuituja voi vähitellen irrota ilmaan. Materiaalit voivat myös rikkoontua kiinteistössä tehtävien huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Nykyisen tietämyksen mukaan rakennettuun elinympäristöön liittyvä hyvin vähäinen altistuminen ei merkittävästi lisää riskiä sairastua asbestin aiheuttamiin sairauksiin. Voidaan kuitenkin
olettaa, että sairastumisriski kasvaa merkittäväksi mahdollisen vuosia 5.2016 tai vuosikymmeniä jatkuvan vähäisenkin altistumisen seurauksena. Siksi asbestikuitujen lähde on selvitettävä
ja poistettava.
Urkujen korjausraportissa on ilmennyt, että kirkkojen urkujen puhallinkoneistojen moottorikopeissa on käytetty asbestilevyjä. Luhangan talvikirkon urkujen osalta korjaussuunnitelma
on ollut, että uruille hankitaan uusi puhallin ja puhallinkaappi ja vanha kaappi poistetaan käytöstä. Näin ollen ei asbestipurkua jouduttaisi ollenkaan suorittamaan kyseisessä kirkossa. Tarkoituksena oli asia saattaa vuoden 2020 talousarvion investointiosaan.
Joutsan seurakunnassa 28.9 2019 suoritetussa työturvallisuustarkastuksessa asbestiasia nousi
esille ja työsuojelutarkastaja tulee antamaan välittömän toimenpidemääräyksen työtilojen turvallisuuden varmistamiseksi. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työtilojen turvallisuudesta. Työsuojelutarkastajan kanssa käytyjen puhelinkeskustelujen perusteella suositellaan asbestikartoituksen tekemistä seurakunnan niissä tiloissa, joissa tiedetään olevan/olleen asbesti,
jotta varmistutaan ettei työskentelytilojen ilmassa esiinny asbestikuituja. Samoin saadaan jatkotoimenpide-ehdotukset, jos mahdollisia asbestikuituja sattuisi löytymään.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää välittömästi teettää asbestikartoituksen seurakunnan kirkoissa, seurakuntataloissa, virastossa ja Pekkasten leirikeskuksen pää- ja majoitusrakennuksessa. Tämän
lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta toimittaa välittömästi työterveyteen nimilistan seurakunnan työntekijäistä, jotka työskentelevät tiloissa joissa voidaan epäillä olevan asbestia.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Polygon Finland Oy firma tulee suorittamaan asbestikartoituksen seurakunnan työtiloihin.
Kartoitus tehdään kahdessa osassa 11.9.2019 ja 17.9.2019.
Kokouksessa jaettiin aluehallintoviraston tarkastuskertomukset
- 2019/15760 Leivonmäen kirkko
- 2019/15766 Luhangan talvi- ja kesäkirkko
- 2019/16274 Joutsan kirkko.
Lisäksi jaettiin Polygonin mittausraportti asbesti-ilmanäytteistä.
Raporttien pohjalta todettiin, että muut kirkot Luhangan kesäkirkkoa lukuun ottamatta ovat
asbestista puhtaat eli ilmanäytteissä asbestikuitupitoisuus alitti annetun raja-arvon. Luhangan
kesäkirkosta otetaan kaksi lisänäytettä 17.9.2019 pitoisuuden varmistamiseksi.
Keskustelun aikana Sakari Eskelinen ehdotti, että työsuojelupäällikkö Eija Lehtimaa valtuutetaan hoitamaan korjaustyöt. Teuvo Kuitunen kannatti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Eija Lehtimaan hoitamaan mahdolliset korjaustyöt
parhaalla katsomallaan tavalla. Kirkkoherra Tuula Leppämäki antaa selvityksen aluehallintovirastoon 30.9.2019 mennessä tehdyistä toimenpiteistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
______________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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140 § Muut asiat
-

Kirkkoherra Tuula Leppämäki kertoi työsuojeluasioista.

-

Liisa Temisevä ehdotti kirkkovaltuuston kokouspäivämäärän vaihtamista. Kirkkovaltuuston ke 30.10 klo 18 kokous siirrettiin pidettäväksi to 31.10 klo 18.

-

Jaettiin tiedoksi talousraportti.

______________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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141 §Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.49 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet.

______________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

