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97 §
KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä
ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi,
hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia
esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi
aloitteen tehdä suullisestikin (KJ 9:2).
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 16.10.2019 kirkkoneuvoston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4).
ESITYS:

Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään
kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 913.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Läsnä nimenhuudon mukaan oli 7/10 jäsentä ja 3 varajäsentä. Anu
Lankinen oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä Jorma Iivonen
oli paikalla. Riitta Lehtinen oli ilmoittanut esteestä ja hänen
varajäsenensä Raila Hakamäki oli paikalla. Kaisa Vasama-Kakko oli
ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä Jutta Varjus oli paikalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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98 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9
§ 3 mom.) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston
pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3)
ESITYS:

1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestystä noudattaen
tarkastusvuorossa ovat Petteri Hyytiäinen ja Petri Känkänen.
2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 23.10.2019
kirkkoherranvirastossa.
3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla
24.10.2019 alkaen.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 16.10.- 7.11.2019.

PÄÄTÖS:

1) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Hyytiäinen ja Petri Känkänen,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
2-3) Esitys hyväksyttiin.
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99 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS:

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
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100 §
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
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.
Pöytäkirja kirkkovaltuuston kokouksesta 2.10.2019 tuodaan kokoukseen.
ESITYS:

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 2.10.2019 pidetyn
kokouksen päätöksissä 26-33 § ei ole mitään virheellisessä
järjestyksessä päätettyä, valtuuston toimivaltaa ulommas menevää tai
muutoin lainvastaista. Päätökset ovat siten toimeenpantavissa.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
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101 §
KIRKKOJEN KAMERAVALVONTA
Kn 8.5.2019 § 47:
Kirkkohallitus suosittelee kameravalvontaa seurakuntien kiinteistöihin ja toteaa sen
olevan hyödyllinen keino ennalta ehkäistä ilkivaltaa, rikoksia ja tuhopolttoja. Tähän on
usein tarkoituksenmukaista liittää myös ulkovalaistus.
Someron seurakunnan vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. IF:n
vakuutusehdoissa on kameravalvonnasta seuraavanlainen vaatimus:
”Kirkon ollessa suljettu sen ympäristöä on valvottava tallentavalla kameravalvonnalla
siten, että kirkon ulkoseinien läheisyyteen tulevat asiattomat kulkijat havaitaan.
Kameravalvonnan on käynnistyttävä, kun asiaton kulkija tulee kirkon läheisyyteen.
Kameravalvontakuvan on siirryttävä jatkuvasti miehitettyyn valvontakeskukseen, jonka
on hälytettävä vartija paikalle tai annettava paikallinen äänitiedote, jos havaittu henkilö
aikoo aiheuttaa vahinkoa.
Vakuutuksenottajan on nimettävä kameravalvontajärjestelmän hoitajaksi laitteiston
käyttöön perehtynyt henkilö, joka huolehtii järjestelmän käyttöön liittyvistä asioista.
Kameravalvontajärjestelmä on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena ja järjestelmän
hoito- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava. Kameravalvontajärjestelmä on
huollettava valmistajan ilmoittamin määräajoin.
Kameravalvontajärjestelmän ja ilmoituksensiirtojärjestelmän kokeilut on tehtävä
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokeiluista on pidettävä kirjaa.”
KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Viria Security Oy:n (ent. Nordic LAN&WAN Communication
Oy) välisen puitesopimuksen perusteella, seurakuntataloudet pystyvät tilaamaan
kameravalvontapalvelun ilman omaa kilpailutusta ja suunnittelun tuomia haasteita.
Kilpailutus hoidettiin KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Kirkkohallituksen yhteistyössä. Palvelu
toimitetaan asiakkaalle ”avaimet käteen” –periaatteella. Viria Security Oy:llä on 20
toimipistettä ympäri maata. Palvelu sisältää järjestelmän toimituksen lisäksi myös
järjestelmän ylläpidon. Edellä mainitut asiat ja järjestelmän toiminnallisuuden valvonta
kuuluu kuukausiveloituksen piiriin.
Virialta saatu tarjous sisältää tallentavan kameravalvonnan, mutta ei IF:n vaatimaa
jatkuvaa reaaliaikaista valvontaa. Asiasta on keskusteltu Virian edustajan Mika
Janhusen kanssa ja hänen mukaansa Virialta on mahdollisuus saada kyseinen
palvelumalli.
Virialta on pyydetty uusi tarjous, joka sisältää reaaliaikaisen valvonnan, mutta sitä ei
ole vielä saatu.
Virian palvelumallikuvaus esityslistan liitteenä nro 4.
LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilanteen, jossa ollaan
kameravalvonnan hankinnan osalta.
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Esitys hyväksyttiin.

Kn 23.10.2019 § 100
Viria Security Oy:ltä ei ole pyynnöistä huolimatta saatu uutta päivitettyä tarjousta
kirkkojen kameravalvonnasta, jossa olisi huomioitu vakuutusyhtiön vaatima
reaaliaikainen valvonta.
Talouspäällikkö on ollut yhteydessä toiseen kameravalvontapalveluja tarjoavaan
yritykseen Stanley Security Oy:öön, jonka edustajan Toni Soukan kanssa tilannetta
on kartoitettu. Kyseisen yrityksen valikoimasta löytyy palvelumalli, jossa on myös
vakuutusyhtiön vaatima reaaliaikainen valvonta.
Tarjottu kameravalvontapalvelu Stanley AssureTM – kokonaisratkaisu on
palvelukokonaisuus, jossa kuukausihintaan sisältyy Someron seurakunnan
tarpeisiin mitoitettu turvallisuusratkaisu. Kokonaispalveluratkaisu sisältää laitteiston,
sen asennuskulut ja palvelut, kuten ylläpidot, korjaukset sekä hälytys- ja
etäpalvelut.
Myös Museovirastolta on tiedusteltu heidän kantaansa valvontalaitteiden
asennuksesta. Intendentti Johanna Hakasen vastaus on, että ”valvontalaitteiden
sijoituksesta tulee tehdä asianmukainen suunnitelma, josta pyydetään lausunto
Museovirastolta. Suunnitelmaan tulisi liittää valokuvat paikoista, joihin laitteita
asennetaan.” Stanley Security Oy laatii tarvittaessa myös Museoviraston vaatimat
suunnitelmat.
Toni Soukka Stanley Security Oy:stä on tulossa kokoukseen esittelemään laadittua
kameravalvontapalvelumallia.
Stanley Security Oy:n tarjous ja kuvaukset palveluista ja järjestelmistä on lähetetty
kirkkoneuvoston jäsenille myös sähköpostitse 16.10.2019.
Päätösesitys kirkkojen kameravalvontapalveluiden hankinnasta tehdään
kokouksessa tarjoukseen tutustumisen ja keskustelun jälkeen.
KÄSITTELY: Stanley Security Oy:n edustaja Toni Soukka oli paikalla
esittelemässä Stanley Assure TM-kameravalvontapalvelua ja poistui
tämän jälkeen ennen päätöksentekoa klo 18.21.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto hyväksyy Stanley Security Oy:n tarjouksen Someron ja
Somerniemen kirkkojen kameravalvontapalveluista. Palvelun hinta
kuukaudessa arvonlisäveroineen on 601,40 €/kirkko eli yhteensä
1202,80 €. Sopimusaika on 48 kk:tta.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
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102 §
METSÄTALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2030
Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on viimeksi laadittu ajalle 2011-2020.
Suunnitelma tulee päivittää vuoden 2020 aikana ja suunnitelmaa varten pitää varata
määräraha vuoden 2020 talousarvioon.
Metsätaloussuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä on saatu tarjous
Metsänhoitoyhdistys Salometsältä: 15 eur/ha ja kokoamiskulut 100 € (alv 0%).
Metsätalousmaata Someron seurakunnalla on tällä hetkellä noin 197 ha eli
kokonaiskustannukset Mhy:n tarjouksen mukaisesti ovat noin 3.800,00 € sisältäen
arvonlisäveron.
Metsänhoitoyhdistys Salometsän edustaja Kuisma Munter on tulossa kokoukseen
kertomaan seurakunnan metsien tilasta ja suunnitelman päivittämisestä.
LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.
KÄSITTELY: Metsänhoitoyhdistys Salometsä/Kuisma Munter kertoi seurakunnan
metsistä ja niiden tilasta sekä metsätaloussuunnitelman päivittämisestä ja
poistui tämän jälkeen ennen päätöksentekoa klo 18.56.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan metsille laaditaan uusi
metsätaloussuunnitelma kymmeneksi vuodeksi ajalle 2021-2030
Metsänhoitoyhdistys Salometsältä saadun tarjouksen mukaan.
Suunnitelmaa varten varataan määräraha vuoden 2020 talousarvioon.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
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103 §
KIRKON YLEISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN
JAKAMINEN
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 allekirjoituspöytäkirja (4 §)
sisältää määräyksen 1.1.2020 lukien käytettävästä 0,6 %:n suuruisesta paikallisesta
järjestelyerästä yleisessä palkkausjärjestelmässä. Osa vuotta 2020 koskevasta
sopimustarkistuksesta toteutetaan siten paikallisesti neuvotellen ja päättäen.
Järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaiseen palkanosaan tarkistamalla
vaativuusryhmää, peruspalkan vaativuusosaa tai sen erityistä perustetta.
Järjestelyerän suuruus on 294 euroa. Järjestelyerän käytöstä on neuvoteltu
2.10.2019. Neuvotteluissa seurakuntaa edustivat kirkkoherra ja palkka-asiamies
sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:tä Olli Salomäenpää, Kirkon
alan unioni ry:tä Nina Siikjärvi ja Kirkon alat ry:tä Jaana Frankberg. Neuvottelun tulos
oli yksimielinen. Pöytäkirja tuodaan kokoukseen.
Seurakunnan asiassa kirkkoneuvosto hyväksyy yksimielisen neuvottelutuloksen ja
laittaa sen neuvottelutuloksen mukaisesti täytäntöön. Jos se ei voi neuvottelutulosta
hyväksyä, yksimielisyys asiassa raukeaa. Järjestelyerä on silloin palautettava
uudelleen neuvoteltavaksi, jos se on sopimuksen mukaisen neuvotteluaikataulun
puitteissa mahdollista. Jos neuvotteluaikaa ei ole enää käytettävissä, menetellään
samoin kuin silloin, kun neuvottelutulos jää erimieliseksi.
Jos neuvottelutulos jää erimieliseksi, kirkkoneuvosto toteaa erimielisyyden ja päättää
paikallisen järjestelyerän käytöstä henkilökohtaiseen palkanosaan (suorituslisään)
ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan tai vastaaviin korotuksiin.
ESITYS tp: Yksimielisen neuvottelutuloksen mukaisesti järjestelyerä 1.1.2020
lukien jaetaan tasan vakituisten työntekijöiden kesken (294 €:17=17,29 €)
Tarkistukset merkitään tehtävän peruspalkan sopimustarkastuksesta
johtuvaksi erityiseksi perusteeksi.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja työnantajan ja työntekijöiden edustajien välisistä
täytäntöönpanoneuvotteluista 2.10.2019 on tämän pöytäkirjan
liitteenä nro 1.
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104 §
VILJELYSMAAN VUOKRASOPIMUS
Kirkkoneuvosto on 26.11.2014 § 114 päättänyt vuokrata Tomi Salménille
Kuntala RN:o 3:80 tilasta 1,25 ha:n suuruisen alueen ajalle 1.1.2015-31.12.2019.
Lisäksi vuokraaja sitoutui hoitamaan Hautausmaanlisä II RN:o 3:91 alueen.
Tomi Salmén on ilmoittanut olevansa halukas uusimaan sopimuksen seuraavaksi
viideksi vuodeksi entisin ehdoin (vuosivuokra 30 euroa). Kyseisen alueen tukioikeudet
ovat seurakunnalla ja niiden hallinta siirtyisi vuokrakaudeksi vuokralaiselle.
Kuluneella sopimuskaudella vuokratun peltoalueen sekä hautausmaalisäalueen hoito
on ollut moitteetonta ja Salmen on hoitanut talkootyönä myös rajaojia.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto
päättää vuokrata Tomi Salménille Kuntala RN:o 3:80 tilasta 1,25 ha:n
suuruisen peltoalueen. Vuokrasopimus tehdään viideksi vuodeksi ajalle
1.1.2020-31.12.2024. Vuokrasopimukseen kirjataan, että maanomistaja
vuokraa peltoalaa vastaavan määrän tukioikeuksia vuokralaisen
hallintaan viljelysmaan vuokra-ajaksi. Tukioikeuksien vuokraus sisältyy
sovittuun kokonaisvuokraan.
Vuosivuokra 30 euroa maksetaan koko vuokrakaudelta yhdessä erässä
1.5.2020 mennessä. Vuokraaja vastaa kaikista vuokratun alueen
hoitokuluista. Lisäksi vuokraaja sitoutuu hoitamaan Hautausmaanlisä II
RN:o 3:91 alueen.
Sopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päätyttyä tai
sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään aikaisemmin
kunkin kalenterivuoden loppuun, jolloin irtisanominen on suoritettava
kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.
Vuokraaja ei ole oikeutettu vuokranantajaa kuulematta siirtämään
vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
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105 §
VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Salassa pidettävä asia (julkisuuslaki § 24, kohta 25
arkistoitu erikseen
---Varhaiskasvatuksen ohjaajan toimen sijaisuus on syytä laittaa auki määräaikaisena
ajalla 9.1.2020 – 3.11.2020.
Tehtävän kuvaan kuuluu päiväkerho- ja perhekerhotyötä, perheille suunnattujen
tapahtumien järjestämistä, yhteydenpitoa kaupungin varhaiskasvatukseen sekä
ohjaajana toimiminen varhaisnuorten ja rippikoululeireillä.
LAVA: Varhaiskasvatuksen ohjaajan valinnalla on oleellinen merkitys lapsiin.
ESITYS khra:

Kirkkoneuvosto
2) hyväksyy varhaiskasvatuksen ohjaajan toimeen pöytäkirjaan
liitettävän liitteen mukaisen tehtävänkuvauksen ja päättää viran
palkkaukseksi vaativuusryhmä 501 mukaisen kuukausipalkan.
3) julistaa varhaiskasvatuksen ohjaajan toimen haettavaksi välittömästi.
Toimi täytetään määräaikaisena ajalla 9.1.2020 – 3.11.2020.
Hakijan tulee olla konfirmoitu, ev.lut. kirkon jäsen. Toimen
pätevyysvaatimuksena on sosionomi (AMK) / varhaiskasvatuksen
ohjaaja tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen
tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa toimen määräaikaiseksi
hoitajaksi voidaan valita myös henkilö, jolla ei ole toimeen
vaadittavaa pätevyyttä. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä
selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL
6:33 §). Toimessa on 3 kuukauden koeaika. Toimen hoitaminen
edellyttää ajokorttia ja autoa. Hakuaika päättyy 8.11. klo 15.
Hakuilmoitus julkaistaan MOL:n sivuilla, evl.fi -palvelussa, Oikotiellä
ja seurakunnan internet-sivuillla
4) nimeää haastattelutyöryhmän valmistelemaan varhaiskasvatuksen
ohjaajan sijaisuuden täyttöä.

PÄÄTÖS:

1-3) Esitys hyväksyttiin.
4) Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmään Jutta Varjuksen, Anu
Lankisen, Asta Haukiojan ja Jaakko Knuutilan.
Päätöksen 1-kohta on salassa pidettävä, kohdat 2-4 ovat julkisia.
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106 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
ESITYS:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat
2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat
3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat
4) kappelineuvoston pöytäkirjat sekä työryhmien muistiot
5) kirkkoneuvoston kokous ke 4.12.2019 klo 17.30, kokouspaikkana 2sali

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi:
1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 37/2019 Sairausloman myöntäminen,
38-40/2019 Vuosiloman myöntäminen, 41/2019 Sairausloman
myöntäminen
2)

talouspäällikön päätöspöytäkirjat 30/2019 Työvapaan myöntäminen,
31/2019 Määräaikainen korvaus tehtävien tilapäisestä vaativuuden
muutoksesta, 32/2019 Työvapaan myöntäminen, 33-34/2019
Vuosiloman myöntäminen, 35/2019 Työvapaan myöntäminen,
36/2019 Kalustohankinta, 37/2019 Virkavapaan myöntäminen

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjan 13/2019 Vuosiloman
myöntäminen
4) Somerniemen kappelineuvoston pöytäkirja 24.9.2019,
piispantarkastustyöryhmän muistio 17.9.2019, valmistelutyöryhmän
muistio 8.10.2019, laajennetun valmistelutyöryhmän muistio
9.10.2019, Siikjärven yksityisen tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirja
29.7.2019.
5) merkittiin tiedoksi
6) Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy:n ostotarjous Lounean osakkeista
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107 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
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108 §
MUUTOKSENHAKUMENETTELY
ESITYS:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen
pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite nro 3.

109 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ESITYS:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.
Laulettiin iltavirsi 971.
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