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Aika

tiistaina 9.5.2017 klo 18.30

Paikka

seurakuntatalo

Läsnä:

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

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

pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
vpj.
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

42 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

43 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
on paikalla / 9.

44 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Lotta
Kankaanranta ja Pirjo Perälä.
Päätös:

45 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös:
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46 §
Tilintarkastuskertomus 27.4.2017
Esitys(tp):Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi kirkkoneuvoston
pöytäkirjaan, jonka jälkeen se siirtyy edelleen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös:
47 §
Koulunuorison stipendit
Kirkkoneuvosto on myöntänyt vuosittain Jokioisten koululaisille stipendejä.
Vuonna 2016 stipendeihin myönnettiin rahaa seuraavasti: Paanan koulu 200
€, Forssan Lyseo 150 €, ja Forssan ammatti-instituutti 150 € sekä Tölön
koulun päättävälle Jokioislaiselle 80 €.
Esitys (tp): Koulunuorison stipendit jaetaan samoille oppilaitoksille saman
suuruisina kuin viime vuonna.
LAVA: Päätöksellä on välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätös:
48 §
Seurakuntatalon lattiamateriaalin valinta
Seurakuntatalon yläkerran lattiaremonttiin on kuluvan vuoden talousarvioon
varattu 60.000,00 euron määräraha. Remontin arvioitu kesto on n. 4 viikkoa.
Seurakuntatalo on pois käytöstä 3.7. – 4.8.2017 välisen ajan. Mahdollisista
lattiamateriaali vaihtoehdoista on kirkkoneuvostossa ollut keskustelua
aiemminkin. Kokoukseen tuodaan mallikappaleita muutamista
lattiamateriaali vaihtoehdoista. Kirkkoneuvosto oli kiinnostunut vierailemaan
kohteessa, jossa vinyylilattia olisi käytössä samankokoisessa tilassa kuin
seurakuntatalo, vastaava kohdetta ei ole löytynyt.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto keskustelee eri lattia vaihtoehdoista ja tekee
päätöksen materiaalista.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös:

49 §
Ventälän ikkunaremonttilainan takaisin maksu
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As Oy Jokioisten Ventälässä vaihdettiin ikkunat alkuvuodesta 2017.
Seurakunta on talousarviossaan 2017 varautunut ikkunaremontin
lainaosuuden lyhentämiseen kuukausittain maksettavilla rahoitusvastikkeilla.
Seurakunnan omistamien osakkeiden lukumäärää vastaava lainaosuus on

42.986,70 euroa. Lainaosuuden voi maksaa pois kertasuorituksena tai
kuukausittain. Kuukausittainen suoritus on 310,08 euroa (0,70 € / neliö / kk)
ja maksu 11,5 vuotta.
Esitys (tp): Seurakunta maksaa oman lainaosuutensa pois
kertasuorituksena. Määräraha lisätään vuoden 2017 talousarvioon ja
käsitellään kirkkovaltuustossa 16.5.2017.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös:

50 § Ilmoitusasiat

51 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lotta Kankaanranta

Pirjo Perälä

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 11.5. – 22.6.2017 klo 8.30 -12.00 ja siitä
on 3.5.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

