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keskiviikkona 9.12.2015 klo 19.00 – 20.30

Paikka: seurakuntatalon alakerta
Läsnä Breilin Eeva-Liisa
Junnila Sanni
Järvi Leena
Kankaanpää Kristiina
Kiviharju Elina
Koskela Inkeri
Könkö Matti
Liuski Erja
Markkula Liisa
Mattinen Ilmari
Perälä Pirjo
Raiskio Kirsi
Suokas Antti
Suonpää Juha
Suonpää Risto
Tiensuu Jussi
Widén Marja
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Sorri Ilona
Kankaanranta Lotta
Laine Kaija
Paasikangas Jaana
Valonen Ulla
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30 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden ja luki
rukouksen.
Jäsenistä oli paikalla 17 /19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
keskiviikkona joulukuun 9. päivänä 2015 klo 19.00 seurakuntatalon
alakerrassa. Aloitetaan joulupuurolla klo 18.30.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vanhentuneiden myyntisaamisten kirjaaminen luottotappioksi
Vuoden 2016 talousarvion hyväksyminen
Ilmoitus – ja muut asiat
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 11.12.2015 – 28.1.2016 klo
8.30 – 12.00 ja siitä on 2.12.2015 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jokioisissa, joulukuun 1. päivänä 2015
Eeva-Liisa Breilin
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

31 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Kaija Laine ja Erja Liuski.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Liuski ja Liisa Markkula.
32 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
33 §
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.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 64,00 euron
vanhentuneet myyntisaamiset kirjataan tilinpäätöksen 2015
yhteydessä luottotappioksi.
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Päätös: Esitys hyväksyttiin.

34 §
Vuoden 2016 talousarvion hyväksyminen
Talousarviovuoden 2016 kirkollisverotuloksi on arvioitu
1.134.555,00 euroa. Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion
korvauksena maksettavaa avustusta seurakunnan on arvioitu
saavan 107.806,00 euroa.
Käyttötalouden ulkoisen talousarvion tuotot ovat 436.521,00
euroa. Laskua kuluvan vuoden arvioon on 50,9 %. Toimintakuluja
arviossa on 1.660.146,00 euroa. Kulut ovat laskeneet kuluvan
vuoden arvioon verraten 9,4 %.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 267.438,00
euroa ja sisäisiä korkoja 2.768,00 euroa.
Vuoden 2016 talousarvion vuosikate on 84.744,00 euroa
alijäämäinen ja lopullinen tulos poistojen 49.165,00 euroa jälkeen
on 133.909,00 euroa alijäämäinen.
Talousarvioon on varattu investointimäärärahaa yhteensä
158.000,00 euroa. Josta 137.000,00 euroa on varattu
seurakuntatalon käyttövesiputkistosaneerauksen ja 21.000,00
pappilan käyttövesiputkien uusimiseen.
Hautainhoitorahaston tuloja on arvioitu 52.000,00 euroa ja menoja
59.535,00 euroa.
Rahaston alijäämä arviossa on 6.533,00 euroa rahoitustuottojen
jälkeen.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2016 talousarvion
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
35§
Ilmoitus- ja muut asiat
1. Kirkkoherra kertoi valtuutetuille maahanmuuttajille suunnitellusta
rovastikunnallisesta tapahtumasta.
2. Puheenjohtaja tiedotti valtuutettuja seurakunnan joulunajan
tapahtumista ja samalla kiitti valtuutettuja kuluneesta vuodesta.
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36 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

1. Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on
pöytäkirjanliitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eeva-Liisa Breilin
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu

Erja Liuski

Tiitta Moberg
sihteeri

/

/ 2015

Liisa Markkula

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 11.12. – 28.1.2016 klo
8.30 - 12.00 ja siitä on 2.12.2015 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

