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Aika

keskiviikkona 9.12.2015 klo 18.00 – 18.16

Paikka

seurakuntatalo alasali

Läsnä:

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

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

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Lotta Kankaanranta

opiskelija

jäsen

Poissa:

101 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

102 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä
oli paikalla 8 / 9.
103 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat
Sanni Junnila ja Leena Järvi.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni Junnila ja Leena Järvi.
104 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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105 §
Vanhentuneiden myyntisaamisten kirjaaminen luottotappioksi
Seurakunnan myyntisaamisissa on vanhentuneita tappioita 64,00 euron
edestä. Nämä koostuvat 2014 ja 2015 vuoden aikana maksamatta
jääneistä myyntilaskuista, joita ei muistutuksista huolimatta ole saatu
perittyä.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 64,00 euron
vanhentuneet myyntisaamiset kirjataan tilinpäätöksen 2015 yhteydessä
luottotappioksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

106 §
Alkuvuoden 2016 kolehtisuunnitelma
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman
niille pyhille, joille ei ole määrätty kolehtikohdetta. Kolehtisuunnitelma on
pöytäkirjan liitteenä.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman alkuvuodelle
2016.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

107 §
Ilmoitusasiat
1. Kirkkoherra tiedotti kirkkoneuvoston jäseniä seurakunnan uusien lukkari
pohjaisten nettisivujen valmistumisaikataulusta.
2. Keskusteltiin Tammelan rovastikunnan ohjausryhmän toimeksiannosta
ja aikataulusta. Kapitulin määräämän ohjausryhmän tehtävänä on selvittää
rakennemuutos vaihtoehtojaTammelan rovastikunnassa.

108 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.
2. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanni Junnila

Leena Järvi

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten kirkkoherranvirastossa 11.12.2015 – 28.1.2016 klo 8.30 -12.00 ja
siitä on 2.12.2015 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

JYRKI KOIVISTO
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

