JOKIOISTEN SEURAKUNTA
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Aika:
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maanantaina 19.12.2016 klo 19.00 – 20.40

Paikka: seurakuntatalo
Läsnä: Breilin Eeva-Liisa
Junnila Sanni
Järvi Leena
Kankaanranta Lotta
Kiviharju Elina
Koskela Inkeri
Könkö Matti
Liuski Erja
Markkula Liisa
Mattinen Ilmari
Raiskio Kirsi
Sorri Ilona
Suokas Antti
Suonpää Juha
Suonpää Risto
Suovansalo Kaarina
Widén Marja
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Laine Kaija
Paasikangas Jaana
Perälä Pirjo
Valonen Ulla
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24 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Laulettiin yhdessä virsi 393: 1 ja 2. Kirkkoherra
piti alkuhartauden ja luki alkurukouksen.
Jäsenistä oli paikalla 17/19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina
joulukuun 19. päivänä 2016 klo 19.00 seurakuntatalossa. Joulupuuro
tarjoilu klo 18.30.
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Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1.
2.
3.
4.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Seurakunnan edustajan valinta Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan
5. Vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen
6. Ilmoitus – ja muut asiat
7. Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.12.2016 – 8.2.2017 klo
8.30 – 12.00 ja siitä on 12.12.2016 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jokioisissa, joulukuun 12. päivänä 2016
Eeva-Liisa Breilin
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

25 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee yleensä pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Ulla Valonen ja Marja Widen.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Widen ja Sanni Junnila.

26 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

27 §
Jokioisten seurakunnan edustaja Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan
Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan jäsenseurakuntien
edustus vaihtuu osin kahden vuoden välein. Jokioisten seurakuntaa on pyydetty
nimeämään edustaja ja varaedustajajohtokuntaan seuraavaksi kaksivuotis
kaudeksi jo tänä vuonna.

3(4)
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee
seurakunnan edustajan ja hänelle varajäsenen Kanta-Hämeen
sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2017–2018.
Päätös: Edustajaksi valittiin Eeva-Liisa Breilin ja hänen varalleen Marja-Leena Örn.
28 §
Vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen
Talousarviovuoden 2017 kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.222.821,00 euroa.
Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion korvauksena maksettavaa
avustusta seurakunnan on arvioitu saavan 106.279,00 euroa.
Käyttötalouden ulkoisen talousarvion tuotot ovat 389.092,00 euroa. Ulkoisia
toimintakuluja arviossa on 1.682.467,00 euroa.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 264.467,00 euroa ja
sisäisiä korkoja 771,00 euroa.
Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on 68.566,00 euroa alijäämäinen ja
lopullinen tulos poistojen 39.663,00 euroa jälkeen on 108.229,00 euroa
alijäämäinen.
Talousarvioon on varattu investointimäärärahaa 180.000,00 euroa.
Määrärahasta 60.000,00 on varattu seurakuntatalon yläkerran lattiaremonttiin
ja 120.000,00 euroa on varattu seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän
uusimiseen.
Hautainhoitorahaston tuloja on arvioitu 55.000,00 euroa ja menoja 60.016,00
euroa. Rahaston alijäämä arviossa on 4.016,00 euroa rahoitustuottojen
jälkeen.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2017 talousarvion kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
29 §
Ilmoitusasiat
1. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään maanantaina 16.1.2017 klo
18.30.
2. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina 23.1.2017 klo
19.00. Kokoukseen toivotaan lapsi- ja nuorisotyön työala esittäytymistä.
3. Kirkkoherra tiedotti Tammelan rovastikunnan kirkkoneuvostojen yhteisestä
työskentelystä syvenevän yhteistyön merkeissä tiistaina 7.2.2017 Jokioisilla.
4. Kirkkoherra tiedotti piispantarkastukseen liittyvästä työntekijöiden ja
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luottamushenkilöiden yhteisestä työskentelystä lauantaina 11.2.2017 klo 12.00
alkaen.
30 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:
Päätös:

1. puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
2. puheenjohtaja päättää kokouksen.
1. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. Laulettiin yhdessä virsi
393:5 ja 6.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eeva-Liisa Breilin
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu

Marja Widen

Tiitta Moberg
sihteeri

/

/ 2016

Sanni Junnila

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 21.12.2016 – 8.2.2017
klo 8.30 - 12.00 ja siitä on 12.12.2016 alkaen kuulutettu
seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

