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tiistaina 12.12.2017 klo 19.30 – 21.00

Paikka: seurakuntatalo
Läsnä: Breilin Eeva-Liisa
Junnila Sanni
Järvi Leena
Kankaanranta Lotta
Koskela Inkeri
Könkö Matti
Laine Kaija
Liuski Erja
Markkula Liisa
Paasikangas Jaana
Perälä Pirjo
Raiskio Kirsi
Suokas Antti
Suonpää Juha
Suonpää Risto
Valonen Ulla
Widén Marja
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Iipola Sanna-Reetta
Kiviharju Elina
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34 §
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin yhdessä virsi 30:3. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Jäsenistä oli paikalla 17/19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina joulukuun
12. päivänä 2017 klo 19.30 seurakuntatalon ALASALISSA. Kokouksen aluksi
on joulupuurotarjoilu.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3.
4.
5.
8.
9.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Luottotappiokirjaus 2017
Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen
Ilmoitus-ja muut asiat
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
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Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.12.2017 – 29.1.2017 klo
8.30 – 12.00 ja siitä on 1.12.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jokioisissa, marraskuun 27. päivänä 2017
Eeva-Liisa Breilin
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
35 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajat yleensä vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Vuorossa olisivat Paasikangas Jaana ja Perälä Pirjo.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Paasikangas ja Pirjo Perälä.
36 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
37 §
Luottotappiokirjaus 2017
Seurakunnan myyntisaamisissa on tilikauden aikana maksamatta jääneitä
myyntilaskuja 119,50 euroa, joita ei muistutuksista huolimatta ole saatu
perittyä. Summa muodostuu neljästä virkatodistuslaskusta ja yhdestä
sukututkimuksesta.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 119,50 euron
myyntisaamiset kirjataan tilinpäätökseen 2017 luottotappioksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
38 §
Vuoden 2018 talousarvio
Talousarviovuoden 2018 kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.182.920,00 euroa.
Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion korvauksena maksettavaa
avustusta seurakunnan on arvioitu saavan 103.844,00 euroa.
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Talousarvion toimintatuotot ovat 389.078,00 euroa ja toimintakuluja
talousarviossa on 1.617.474,50 euroa.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 249.651,00 euroa.
Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on 42.012,50 euroa alijäämäinen ja
lopullinen tulos poistojen 52.203,00 euroa jälkeen on 94.215,50 euroa
alijäämäinen.
Hautainhoitorahaston tuloja on arvioitu 60.000,00 euroa ja menoja 61.668,00
euroa. Rahaston alijäämä arviossa on 668,00 euroa rahoitustuottojen jälkeen.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2018 talousarvion kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
39 §
Ilmoitus- ja muut asiat
1. Kirkkoherra kertoi kirkkoneuvoston jäsenille Tammelan rovastikunnassa
(Someroa lukuun ottamatta) käynnissä olevasta seurakuntarakenne muutoksen
selvitysprosessista. Selvitysmiehenä toimii Timo Kumpunen ja tehtävää varten
on perustettu ohjausryhmä, jossa on jäseniä rovastikunnan seurakunnista.
40 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:
Päätös:

1. Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
1. Puheenjohtaja antoi valitusositteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00. Lopuksi laulettiin
yhdessä virsi 21:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eeva-Liisa Breilin
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu

Jaana Paasikangas

/

/ 2017

Pirjo Perälä

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 14.12.2017 – 29.1.2018
klo 8.30 - 12.00 ja siitä on 1.12.2017 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

