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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KN § 21
Kokouksen avaus.
Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KN § 22

KL:n 7 luku 4 § 1 mom.
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.”
KJ:n 9 luku 1 § 1 mom.
”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa sitä kirjallisesti
pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.”
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 luku 4 § 1 mom.
”Kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä.”
Esitys

Kokouskutsu on lähetetty 9.4.2020. Merkitään pöytäkirjaan osallistujien määrä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokouspäivä on siirtynyt. Kokous oli tarkoitus pitää 22.04.2020, mutta
siirrettiin pidettäväksi 29.4.2020. Läsnä 5/7 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI JA NÄHTÄVILLÄOLO
KN § 23

Esitys

Päätetään valita pöytäkirjantarkastajat. Tarkastusvuorossa ovat kirkkoneuvoston jäsenet Veikko Nieminen ja Jouni Paloposki, seuraavina vuorossa ovat Jari Lintukangas ja
Sirpa Vähämäki.
Kirkkoneuvoston tämän kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kirkkoherranvirastossa
23.4.2020. klo 14 -16
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä KL 23 luku 2 §:n 1 mom. mukaisesti kirkkoherranvirastossa 24.4.2020 – 25.5.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
14.4.2020 alkaen.
PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Paloposki ja Jari Lintukangas. Tarkastuspäivä on 30.04.2020 klo 14-16. Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
04.05.2020-05.06.2020.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
KN § 24
Pystyäkseen toteamaan läsnäolijat kunkin pykälän kohdalla tulee kirkkoneuvoston
päättää asioiden käsittelyjärjestys kussakin kokouksessa erikseen.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun esityslistan.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaan.
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LASTENOHJAAJAN TEHTÄVIEN JÄRJESTELY SYKSYSTÄ ALKAEN
KN § 25

KN 18.3.2020 § 13
Lastenohjaajan toimi vapautuu kesän aikana Laila Moisanderin jäädessä eläkkeelle.
Sekä nuorisotyönohjaajan että diakonin virka ovat molemmat tällä hetkellä osaaikaiset (60%). Molemmilla viranhaltijoilla niissä on työkokemusta ja koulutusta
myös päiväkerhotyöhön ja heillä on mahdollisuus sitä työtä tehdä. Tästä he tekevät
erillisen ehdotuksen, miten päiväkerhotyö syksyllä toteutuu.
Esitys/khra Esitetään, että nuorisotyönohjaaja Elina de Jong että diakoni Katriina Laiho ottavat
vastuun päiväkerhotyöstä elokuusta alkaen. Heille ehdotetaan osa-aikaisuuden nostamista jo 1.6.2020 alkaen 80%:iin, koska kesäkuussa on rippileiri.

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Esitys 22.4.2020 § 25
Esitetään, että nuorisotyönohjaaja Elina de Jong ja diakoni Katriina Laiho ottavat vastuun päiväkerhotyöstä 1.8.2020 alkaen. Sen lisäksi heille tulee muita tehtäviä, esim.
suurempi vastuu rippikoulutyöstä, kirkkoherran sijaistamisesta, sosiaalisen median
käytöstä jne. Näin ollen esitetään, että molempien osa-aikaisuus nostetaan 1.8.2020
alkaen 100%:iin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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MÄTIKÖNTIEN PERUSPARANNUS
KN § 26
KN 18.3.2020 § 17
Esitys:

Kirkkoherra on saanut tiedon Mätiköntien peruskorjausasiassa 18.3.2020, että seurakunnalle olisi tulossa maksua suoritetusta Mätiköntien peruskorjauksesta.
Käsitellään asia.
PÄÄTÖS: Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Asiasta pyydetään lisäselvityksiä.

Esitys 22.4.2020 § 26
Kunnan tekniseltä puolelta on saatu selvitys, jonka mukaan seurakunnan omistamille
metsäpalstoille 10, 11 ja 13/13.1 (981-406-3-39 KUJALA) on kulku Mätiköntie kautta. Näin ollen seurakunnan tulee osallistua Mätiköntie kunnostukseen, mikä seurakunnan osalta on suuruudeltaan 1023€.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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HAUTAUSMAAN NUORET KESÄTYÖNTEKIJÄT
KN § 27
KN 18.3.2020 § 7
Seurakunta on tarjonnut joka kesä työtä 2:lle nuorelle työntekijälle hautausmaalta 1
kuukauden ajaksi. Talouspäällikkö on aiemman käytännön mukaisesti laittamassa
nuorten kesätyöntekijöiden hakuilmoituksen huhtikuun 2020 Ypäjäläiseen. Hakemukset pyydetään 20.4.2020 mennessä sähköpostilla seurakunnan sähköpostiosoitteeseen.
Nuoret (1999 – 2004 syntyneet) palkataan kunnan nuorten työllistämistuen turvin.

Esitys/tp

Kirkkoneuvosto hyväksyy ilmoituksen laittamisen kesätöistä Ypäjän seurakunnan
hautausmaalta Ypäjän kunnan nuorten työllistämistuen mukaisilla ehdoilla. Kirkkoneuvosto päättää nuorten työajaksi 6 tuntia päivässä ja päättää maksaa KirVESTESin
mukaisen kuukausipalkan. Nuoret valitaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan

Esitys 22.4.2020 § 27
Tuodaan kokoukseen tiedot 20.4.2020 mennessä hautausmaan kesätöihin hakeneista
nuorista. Valitaan arpomalla 1 nuori kesätyöntekijä kesäkuulle ja 1 nuori kesätyöntekijä heinäkuulle Ypäjän kunnan nuorten työllistämistuen mukaisilla ehdoilla. Kirkkoneuvosto päättää nuorten työajaksi 6 tuntia päivässä ja päättää maksaa KirVESTESin
mukaisen kuukausipalkan.
PÄÄTÖS: 20.04.2020 mennessä on tullut 9 hakemusta, joista 2 oli poikien ja 7 tyttöjen hakemuksia. Arvottiin kesäkuuksi Riikka Vuorentausta ja heinäkuuksi Felix Paija.
Varalle arvottiin kaksi tyttöä: Pinja Salo ja Linda Laaksonen, sekä yksi poika: Aleksanteri Laaksonen. Hakijaluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
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TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA
KN § 28
KN 18.3.2020 § 9
Seurakunnan talous on ylijäämäinen 6.524,39 euroa. Kertomusvuonna veroprosentti
oli 1,9 %:. Kirkollisverotuloja kertyi 488.518,33 euroa, mikä on 8.518,33 euroa
enemmän kuin oli budjetoitu talousarviossa. Valtionrahoituksen osuus v. 2019 oli
45.180,00 euroa.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on huomioitu palkkojen kustannusten kohdentaminen
sekä poistojen kohdentaminen tehtäväalueille.
Tasekirjaan sisältyvät sisäiset erät: hallintomenot (kirkkovaltuusto, tilintarkastus,
kirkkoneuvosto, taloushallinto, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto) on vyörytetty
tehtäväalueille. Myös keskusrahastomaksut ja verotuskulut on vyörytetty tehtäväalueille sekä kiinteistömenot on kohdennettu käytön mukaisessa suhteessa tehtäväalueittain.
Tasekirjan lisäksi laaditaan tase-erittelyt, jotka eivät ole julkistettavaa tietoa. Taseerittelyt allekirjoittaa talouspäällikkö ja ne annetaan tilintarkastajille tiedoksi.
Liitteenä Ypäjän seurakunnan Tasekirja 2019. Tasekirja sisältää myös eri työalojen
toimintakertomukset.
Esitys/tp

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 6.524,39 euroa
siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä - tilille. Kirkkoneuvosto ja
talouspäällikkö allekirjoittavat tilinpäätöksestä laaditun tasekirjan 2019 ja kirkkoneuvosto päättää jättää tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019 tilintarkastajalle.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
6.524,39 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä –tilille.
Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittivat tilinpäätöksestä laaditun tasekirjan
2019 ja kirkkoneuvosto päätti jättää tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019 tilintarkastajalle.

22.4.2020 § 28
Tilintarkastus on suoritettu 30.3.2020 ja tarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus, jonka mukaan tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.
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Esitys/tp

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Tasekirjan 2019, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy
tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2019.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

ALLEKIRJOITUSOIKEDET TIITTA MOBERGILLE
KN § 29
Ypäjän seurakunta ja Jokioisten seurakunta ovat solmineet sopimuksen koskien Ypäjän seurakunnan talouspäällikön tehtävien hoitoa 1.4.2020 alkaen. Jokioisten seurakunnan talouspäällikkö Tiitta Moberg hoitaa myös Ypäjän seurakunnan talouspäällikön tehtäviä.
Esitys:

Esitetään, että Tiitta Mobergille myönnetään Ypäjän seurakunnan nimenkirjoitusoikeus laskujen hyväksymistä, pankkitilien käyttöoikeutta ja sopimusten allekirjoittamista varten.
PÄÄTÖS: Myönnetään allekirjoitusoikeudet Tiitta Mobergille

VUOSILOMASUUNNITELMA 1.5-30.9.2020
KN § 30

Kokouksessa jaetaan lista vuosilomien kertymät ja ehdotus vuosilomajärjestykseksi
lomakaudelle 1.5. - 30.9.2020 sekä lomarahavapaaehdotus.
Esitys/khra Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa vuosilomasuunnitelman ja lomarahavapaat. Kirkkoherran vuosilomat vahvistaa tuomiokapituli, joten kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran vuosiloman. Liite jaetaan kokouksessa.
PÄÄTÖS:
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YMPÄRISTÖDIPLOMI
KN § 31

Kirkon energia- ja ilmastostrategiassa linjataan, että kirkon tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja että jokaisella seurakunnalla tulisi olla ympäristödiplomi vuoteen
2025 mennessä.
Tammelan rovastikunnan kirkkoherrat (Vesa Parikka, Terhi Latvala, Esa Löytömäki, Juha Koivulahti, Jyrki Koivisto) päättivät 11.2.2020 kokouksessaan esittää, että rovastikunnan seurakunnat lähtevät hakemaan ympäristödiplomia rovastikunnallisena yhteishankkeena. Hanketta varten perustetaan ohjausryhmä. Ryhmän vetäjäksi nimettiin Jokioisten seurakunnan kirkkoherra Jyrki Koivisto. Ohjausryhmään kutsutaan asiantuntijajäsenien lisäksi edustaja jokaisesta rovastikunnan seurakunnasta. Ypäjän seurakunnasta tähän on kutsuttu Elina de Jong.
Ympäristödiplomin hakeminen vaatii hallinnollisen päätöksen, selvityksiä (energiaselvitys, ympäristöselvitys), selkeitä toimenpiteitä niin kiinteistöjen kuin toiminnankin tasolla
sekä koulutusta ja seurantaa. Ympäristödiplomin myöntää kirkkohallitus tuomiokapitulin
esityksestä.

Esitys/khra: Ypäjän seurakunta hakee ympäristödiplomia vuoteen 2025 mennessä ja valtuuttaa seurakunnan kirkkoherran käynnistämään diplomin hakuun tarvittavat toimenpiteet jo kuluvan
kevään aikana.

PÄÄTÖS: Kirkkoherra käynnistää diplomin hakuun tarvittavat toimenpiteet kesän ja
syksyn aikana. Muuten esityksen mukaan.
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HAUTAPAIKKOJEN KUULUTUS
KN § 32
KN 9.10.2019 § 102
Ypäjän seurakunta ei ole aktiivisesti ilmoittanut hautaoikeuden haltijoille hallintaaikojen loppumisesta. Hallinta-aikoja on uusittu hautausten ja haudanhoitosopimusten yhteydessä tai muuten, jos hautaoikeuden haltijat ovat olleet yhteydessä asiasta
kirkkoherranvirastoon. Haudan hallintaoikeus myönnetään 25 vuodeksi kerrallaan
hautauksen yhteydessä ja sitä on mahdollista jatkaa hallinta-ajan loppumisen jälkeen
saman verran eteenpäin.
Ypäjän hautausmaalla on siis runsaasti hautoja, joiden hallinta-aika on loppunut.
Kirkkolain mukaan määräaikainen haudan hallintaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.
Mahdollisuudesta jatkaa hallinta-aikaa kuitenkin kuulutetaan, koska hallinta-ajat eivät
useinkaan ole omaisten tiedossa. Jos seurakunnalla on yhteystiedot hautaoikeuden
haltijaan, voidaan lähettää kirje hallintaoikeuden lakkaamisesta ja tarjota mahdollisuutta jatkaa haudan hallinta-aikaa. Seurakunta ei voi luovuttaa hautoja hallinta-ajan
päätyttyä oikopäätä muuhun käyttöön. Ennen sitä on varmistettava, että suvusta ei
löydy ketään, joka haluaisi jatkaa hallinta-aikaa.
Esitys/tp

Kirkkoneuvosto päättää. että hautojen hallinta-aikojen lakkaamisesta ja mahdollisuudesta jatkaa hallinta-aikaa ilmoitetaan hauta-oikeuden haltijoille kirjeitse, jos seurakunnalla on haltijan yhteystiedot. Ellei yhteystietoja ole tai hautaoikeuden haltija on
tuntematon, kuulutetaan kyseiset haudat laittamalla niille kuulutukset hautaoikeuden
lakkaamisesta. Tavoitteena on saada kaikki haudat, joiden hallinta-aika on lakannut
ennen v. 2019 kuulutetuksi huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Kuulutukset suoritetaan osastoittain siten, että samalle osastolle laitetaan kuulutuslaput suunnilleen samaan aikaan.
Kuulutus laitetaan myös seuraavaan Ypäjäläiseen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti siten, että kuulutus laitetaan seuraavaan tai mahdollisesti ensi vuoden alussa ilmestyvään Ypäjäläiseen sen mukaan kuin lehden ilmestymisaikataulujen puitteissa kuulutukset saadaan tehtyä ja riippuen siitä, riittääkö 1 kuulutus, kun kuulutuslaput joudutaan laittamaan eri osastoille eri aikaan. Todettiin samalla, että poistetaan hautausmaalta kuulutukset, jotka laitettu loppusyksyllä 2017
hautojen hoitamattomuuden vuoksi, koska perusteita hoitamattomuuden vuoksi tehdyille kuulutuksille ei ole, kun seurakunta hoitaa nurmialueet ja siistii trimmerillä hautakivien ympäristön. Kallistuneiden hautakivien vuoksi laitettujen kuulutuksien tulee
kuitenkin edelleen jäädä paikalleen.
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Esitys 22.4.2020 § 32
Esitetään, että Ypäjän seurakunta kuuluttaa 1 ja 2 osastojen haudat, joilta hallinta-ajat
ovat loppuneet. Kuulutus laitetaan kirkollisiin ilmoituksiin ja toukokuussa ilmestyvään Ypäjäläiseen. Sekä niille haudoille, jotka kuulutetaan.

PÄÄTÖS: Päätettiin, että kuulutus laitetaan kesäkuussa ilmestyvään Ypäjäläiseen ja
Forssan ja Loimaan lehden kirkollisiin laitetaan lyhyempi versio kuulutuksesta. Muuten esityksen mukaan. Kuulutus on pöytäkirjan liitteenä.

UURNAHAUTAUSALUE
KN § 33
Hautausmaalle on valmisteltu omaa hautausaluetta niille uurnille, joita varten ei ole
sukuhautaa Ypäjällä. Paikka on osastolla 4 lähellä Karjalaisten muistomerkkiä.
Esitys:

Selvitetään tilanne, ovatko kyseessä olevat hautapaikat seurakunnan hallussa. Jos ovat,
niin niiden valmistelu uurnahautausalueeksi voidaan aloittaa.
PÄÄTÖS: On tarkistettu, että hautapaikat ovat seurakunnan hallussa. Hautausmaatoimikunta saa tehtäväksi suunnitella uurnahautausalueen muistomerkin, johon haudattujen nimilaatat voidaan kiinnittää.
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KIRKKOHERRANVAALI SYKSYLLÄ 2020
KN § 34

Kirkkoherra Vesa Parikka on aikeissa jäädä eläkkeelle 1.4.2021 alkaen. Syksyn 2020
aikana tulee pitää kirkkoherranvaali joko välittömänä, jolloin seurakuntalaiset äänestävät vaalissa tai välillisenä vaalina, jolloin valinnan tekee kirkkovaltuusto.
Kirkkovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan (1/2019) valinnut suhteellisten vaalien toimittamista varten valinnut vaalilautakunnan vuosille 2019-2022.
KV 23.1.2019 § 8
Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §
”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan
kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta
ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.”

Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
PÄÄTÖS: Varsinaisiksi jäseniksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosille
2019-2022 valittiin Sirpa Vähämäki, Sirpa Äijälä ja Juhani Kaunela.
Varajäseniksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin Jouni Paloposki, Anne
Kolinkanta ja Kaarina Saastamoinen.
Valinnat tehtiin yksimielisesti.

Esitys 22.4.2020 § 34
Vaalilautakunta alkaa valmistella vaalia, kun seurakunnalle on tästä ilmoitettu ja saatu
tarkempia aikatauluohjeita kapitulista.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
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KOKOUSPALKKIO JA KILOMETRIKORVAUS KIRKKOVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJALLE
KN § 35
Esitys:

Esitetään, että kirkkovaltuuston puheenjohtajalle annetaan kokouspalkkiot niin kirkkovaltuuston kuin kirkkoneuvostonkin kokouksista ja kilometrikorvaukset näihin kokouksiin sekä johtoryhmän tapaamisiin huhtikuusta 2020 alkaen.

PÄÄTÖS: Keijo Leppänen poistui kokouksesta klo 18:30 pykälän käsittelyn ajaksi.
Esityksen mukaan lisäyksellä, että kun on suntio-opiskelija Tuomas Tannerin näyttötilaisuus ja muut ohjaukset, joita kirkkovaltuuston puheenjohtaja Keijo Leppänen ohjaa,
ohjauksesta maksetaan erillinen korvaus ja kilometrikorvaus. Korvaukset ovat voimassa vaalikauden ajan, paitsi opiskelun osalta opiskelun päättymiseen asti.
Keijo Leppänen palasi kokoukseen klo 18:45.

VIRASTON SIIRTO
KN § 36
Seurakunnan työntekijämäärä vähenee kahdeksasta kuuteen kevään jälkeen, joten
toimistotilaa tarvitaan vähemmän.
Esitys:

Esitetään, että kirkkoherranvirasto siirretään seurakuntakodille kesän 2020 aikana.
Työntekijät valmistelevat tätä omalta osaltaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
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MUUT ASIAT
KN § 37
Esitys:
Päätös:

Eräs ypäjäläinen on kysynyt mahdollisuutta saada käyttää Partiomajaa ja sen ulkovarastoa tavaroita säilytykseen kesän 2020 ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että ulkovarastoa voi antaa käytettäväksi tavaroiden säilyttämiseen mutta itse Partiomaja on tarkoitettu muuhun käyttöön, joten sitä neuvosto ei anna
varastokäyttöön. Kirkkoherra ja suntio tarkistavat vielä, että varasto sopii tähän tarkoitukseen. Sen käyttö on maksuton.
Lastenohjaaja Laila Moisander on jättänyt eläkkeelle jäämisilmoituksen 29.4.2020 ja
jää eläkkeelle 01.08.2020 alkaen.
Varmistetaan, että Johanna Holsti tulee hautausmaalle kesätöihin kesä-, heinä- ja elokuuksi.
Hautausmaalle on toivottu opastekylttejä, joista näkisi missä kukin osasto on. Myös
seurakuntakodille voisi laittaa kyltin, sitten kun kirkkoherranvirasto on muuttanut sinne. Kylttien suunnittelu annetaan Tuomas Tannerille.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KN § 38
Kirkkoneuvostolle tuodaan tiedoksi seuraavat kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
Päätöspöytäkirja 1-3/2020
Kirkkoneuvostolle tuodaan tiedoksi seuraavat talouspäällikön päätöspöytäkirjat:
Päätöspöytäkirja - /2020

PÄÄTÖS: Annettiin tiedoksi neuvostolle
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TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
KN § 39
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa seuraavat asiat:

1. Kirkkoherra on ottanut yhteyttä Finnproma Oy:öön kirkon katon kuntotutkimusta ja kiinteistöstrategiaa varten saamansa toimeksiannon perusteella. Jos tarjoukset kuntotutkimuksesta
tulevat kokoukseen mennessä, niin ne saatetaan neuvostolle tiedoksi.
2. Lääninrovasti Esa Löytömäki on kirkkoherrojen tapaamisessa ilmoittanut, että Forssan seurakunnan työntekijät voivat olla käytettävissä muissakin rovastikunnan seurakunnissa, jos
pandemiasta johtuvaa työntekijävajetta jossain ilmenee.
3. Ypäjän seurakunnan työntekijät ovat tehneet 22.3.2020 alkaen videot sanakirkoista ja ne on
ladattu Facebookiin. Tätä on tarkoitus jatkaa ja mahdollisesti ladata myös youtubeen.
4. Valmiussuunnitelmaa päivitetään.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KN § 40
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää antaa oheisen valitusosoituksen ja puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti antaa oheisen valitusosoituksen ja puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.25.
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