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Maanantai 19.09.2011 klo 18.30-20.55
Uusi Pappila, Toivakantie 46

Jäsenet
läsnä = x

Muut

poissa
x
x
x
x
x

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Elina Rantalainen
Anneli Torppa

x varajäsen Jouko Pirkkanen
vpj.

x
x
x
x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Olavi Jouttijärvi
Marja Alppisara-Virkki

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/ puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

Kokouksen avaus

88 § Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleiksi.
Virsi 509, jonka jälkeen puheenjohtaja luki alkuhartaudeksi lähimmäisen
sunnuntain tekstiä 1.Joh. 4:7-12.

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

89 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Todettiin.

Käsiteltävät asiat

88 – 99 §§

Pöytäkirjan
tarkastustapa

90 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sointu Ojonen ja Pentti
Marttinen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Olavi Jouttijärvi
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus: 21.9.2011

__________/________

Marja Alppisara-Virkki
sihteeri
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Pöytäkirjan on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Toivakassa

2011

__________________________
Sointu Ojonen
Pöytäkirjan nähtävillä olo:

Tarkastusaika Toivakassa

2011

__________________________
Pentti Marttinen

Kirkkoherranvirastossa 22.9.2011 – 22.10.2011 viraston aukioloaikoina.

Allekirjoitus ja virka-asema
Olavi Jouttijärvi, kirkkoherra
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
91§
Kirkkoherran esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa esitti
talouspäällikkö otettavaksi Vanhasilta- tilan rakennusten omistusoikeuden,
seurakunnan taloudellisen tilanteen, IT-yhteisjohtokunnan edustajan valinta,
metsäkartelli, kirkkoherran esitys muihin asioihin: kolehtisuunnitelman muutos,
esiintymislupa joulukonserttiin 29.11.2011

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KIRKKOHERRANVIRAN HAKIJAT
Kneuv
92§
Toivakan seurakunnan haettavaksi julistettua kirkkoherranvirkaa ovat hakeneet
määräaikaan 9.9.2011 mennessä Panu Partanen ja Jukka Raunu. Raunu on perunut
hakemuksensa.
Tuomiokapituli on varannut kirkkoneuvostolle KJ 6 luvun 25§:n nojalla
mahdollisuuden lausunnon antamiseen asiasta ennen vaalisijaa koskevaa päätöstä.
Kirkkoneuvoston lausuntoa varten kirkkoherra on kutsunut pastori Panu Partasen
Maaningalta kirkkoneuvoston haastateltavaksi ja suoritti haastattelun ennen
kokouksen avaamista.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää Panu Partasta haastateltuaan antaa kirkkoherran viran
täyttämistä koskevan KJ 6 luvun 25§:n mukaisen lausunnon tuomiokapitulille.
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PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti esittää yksimielisesti lausuntonaan
tuomiokapitulille, että Toivakan seurakunnan kirkkoherran virkaa ei julistettaisi
uudelleen haettavaksi, vaan että tuomiokapituli asettaisi pastori Panu Partasen
ainoalle vaalisijalle ko. viran täyttämistä varten.

KORTTELIN 46 ( TOIVAKANTIE 15A) KOHDALLA OLEVAN SEURAKUNNAN
OMISTAMAN MAAN KAAVOITUSTILANNE
Kneuv
93§
(Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki p. 040 356 5202)
Kneuv 84 § (23.8.2011) Kirkkoneuvosto päätti, että tontille ajo tulee selvittää,
koska seurakunnan omistaman alueen läpi rakennettua tietä ei ole merkitty
kiinteistörekisteriin rasitteeksi eikä siitä ole kauppakirjassakaan sovittu
rakennettavaksi.
Seurakunnan omistamalla maalla, korttelissa 46, Toivakantie 15 A kohdalla kaava AO
eli omakotitaloalueen kaava, e =0,25. Seurakunnalle on kaavoitettu tontti no 1 pintaalaltaan 2 700 m2, josta lohkeaa aluearkkitehdin arvion mukaan tulevan Urheilukujan
rakentamiseen noin 700 m2. Tontin kooksi jää noin 2 000 m2, jolloin rakennusoikeus
mahdollistaa paritalon rakentamisen tontille. Korttelin 46 tontille no 2 kulku on
tapahtunut vanhan käytännön mukaan, koska kaavassa olevaa Urheilukujaa ei ole
rakennettu.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää Toivakan kunnalle korttelin 46 maankäyttö-suunnitelman käynnistämistä,
ja aloittamaan Urheilukujan rakentamisen, koska seurakunnalle korttelissa 46
kaavoitettu tontti 1 tulisi saada markkinointiin.
2) olla antamatta lupaa tontin 2 omistajalle puiden kaatamiseen tien leventämiseksi
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

TOIVAKAN KUNNAN TEKEMÄ VIISARINMÄEN
TEOLLISUUSTUOTANTOALUETTA ( AT) KOSKEVA OSTOTARJOUS
Kneuv
94§
Kunta on kaavoittanut Viisarinmäkeen Vanhasilta RN:o 5:431 teollisuustuotantoalueen, jonka pinta-ala on n. 8,5 ha, jolle tehokkuudeksi on kaavailtu Toivakan
kunnan aluearkkitehti Jukka S Lehtoselta saadun tiedon mukaan e= 0,1 tai korkeintaan
0,15. Alue sijaitsee seurakunnan omistamalla maalla, jonka hankintaan kunta on
esittänyt kiinnostuksensa.
Kunnanhallitus on nimennyt edustajikseen neuvotteluja käyvään työryhmään Tapio
Salmi, Irja Lamberg, Petri Haikkala ja Sakari Ainali käymään seurakunnan kanssa
neuvotteluja ko. maakaupasta.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat työryhmään jatkamaan kunnan kanssa
käytäviä neuvotteluja.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään kirkkoherra Olavi Jouttijärven
varapuheenjohtaja Reijo Koskisen, talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkin ja
kirkkoneuvoston jäsen Anneli Torpan.

SIIVOOJA-VAHTIMESTARIN VIRAN VAHVISTAMINEN
Kneuv
95§
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti osa-aikaiseen siivooja-vahtimestarin virkaan
1.5.2011 alkaen Sinikka Jäntin ja varalle Jari Mäkelän. Virassa noudatetaan neljän
kuukauden koeaikaa, jona aikana virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa Sinikka Jäntin valinnan seurakunnan vakinaiseen
osa-aikaiseen siivooja-vahtimestarin virkaan (52% 20 t/vko)

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
.
DIAKONISSA MARJA KOMULAISEN SAIRAUSLOMAT
Kneuv
96§
Kirkkoherra on myöntänyt diakonissa Marja Komulaiselle virkavapautta
lääkärintodistuksen perusteella 11.-31.7. ja 29.8.-25.9.2011.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee virkavapaat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

KIRKOLLISIA VAALEJA 2012
Kneuv
97§
Lapuan hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen vuosiksi 1.5.2012-30.4.2016
seitsemän maallikkoedustajaa ja kolme pappisedustajaa. Vaali toimitetaan 13.2.2012.
Maallikkoedustajien vaalin toimittavat kirkkovaltuustojen sekä seurakuntaneuvostojen
ja yhteisten kirkkovaltuustojen jäsenet. Ehdokasasettelu vaalia varten päättyy
15.12.2011 klo 16.
Ehdokaslistassa, jonka voi perustaa vähintään 10 vaalissa äänioikeutettua henkilöä,
voidaan asettaa ehdolle enintään kolme kertaa niin paljon kuin hiippakunnasta on
valittavia jäseniä eli 21 ehdokasta. Vaaliasiakirjoja voi tilata tuomiokapitulista.

__________/________
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Lapuan hiippakunnasta valitaan hiippakuntavaltuustoon 1.5.-30.4.2016 neljä
maallikkojäsentä ja 7 pappisjäsentä.
Kirkkovaltuustojen sekä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen
maallikkojäsenet toimittavat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. Vaali
toimitetaan samalla tavalla kuin kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaali.
Ehdokasasettelu päättyy 15.12.2011 klo 16.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee vaalit tiedoksi

PÄÄTÖS: Vaalit merkittiin tiedoksi.

MUITA ASOITA
Kneuv
98§

1. VANHASILTA RN:o 5:263 TILALLA OLEVIEN RAKENNUSTEN
OMISTUSOIKEUS (Kneuv 23.8.2011/83 §)
-

Juha Saranen on toimittanut kopiot rakennusten kauppakirjasta
Heinosten ja Alli Voudinmäen välillä
- kiinteistöverolippujäljennöksen kiinteistöveron maksusta muu
asuinrakennus tilaan 805-405-0003-0029-H (om. rekisteriin merkitty
omistajaksi Kulju, ilmeisesti virhe verottajan)
Saatujen selvitysten ja asiapapereiden perusteella voidaan todeta, että rakennukset
ovat Alli Voudinmäen omistuksessa, vaikka tilan kiinteistörekisteriotteessa ei ole
merkintää laitoskiinnityksestä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) toteaa Vanhasilta RN:o 5:263 tilalla olevien rakennusten olevan Alli
Voudinmäen omistuksessa
2) päättää olla lunastamatta rakennuksia
3) päättää, että vuokra-alueelta tulee purkaa aiemman 83 §:n päätöksen
lisäksi myös päärakennus ja kuljettaa pois sekä siivota vuokra-alue
31.12.2011 mennessä. Muussa tapauksessa seurakunta voi myydä
vuokralaisen omaisuuden julkisella huutokaupalla ja huolehtia
vuokramiehen kustannuksella paikan kuntoonpanosta.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

__________/________
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2. KATSAUS SEURAKUNNAN TALOUDELLISEEN TILANTEESEEN
31.07.2011 KIRJANPIDON MUKAAN

Talouspäällikkö antoi seuraavan taloustilannetta koskevan katsauksen:
- Vuosikate on per 31.7.2011
- v. 2010 vastaavana ajankohtana

+ 1.693,79 €
- 25.296,29 €

-Metsätalouden tuotoissa toteuma on vain 14,2 % budjetoiduista, koska
kevään hakkuut varhaisen kevään johdosta ajoittuvat syksylle.
-Verotuloista kirkollisverokertymä on toteutunut 10,2 % ja
yhteisöverokertymä 19,9 % vertailuvuotta suurempana.
- Palkkakustannukset sivukuluineen ovat 5 900 € pienemmät kuin
vertailuvuonna ja toimintakulut ovat 4 000 € pienemmät kuin vertailuvuonna.
PÄÄTÖS : Kirkkoneuvosto merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

3. IT-YHTEISJOHTOKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA VUOSIKSI
2012-2013
Jyväskylän IT-alueen yhteisjohtokunnan toimintakausi on kaksi vuotta ja
Toivakan seurakunnan tulisi vuorollaan valita siihen jäsen ja varajäsen vuosiksi
2012-2014.Muut johtokunnassa olevat seurakunnat ovat Jyväskylä, Karstula, Keuruu,
Uurainen ja Äänekoski.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto nimeää IT-alueen yhteisjohtokuntaan
Toivakan seurakunnan edustajan ja hänelle varahenkilön vuosiksi 2012-2013.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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4. METSÄKARTELLI VUOSINA 1997-2004

Stora Enson, UPM:n ja Metsäliiton on vahvistettu toimineen ostokartellina vuosina
1997-2004 koko Suomen alueella. Mainittujen yhtiöiden on todettu syyllistyneen
kilpailunrajoituslain ja EU-sopimusten vastaiseen ostokartelliin mainittuna aikana.
Markkinaoikeuden päätöksen mukaan todistelusta ei ole kuitenkaan ollut
suoranaisesti pääteltävissä puunmyyjille aiheutuneita vahinkoja. Puunmyyjän
näytettävä tämä oikeudessa toteen. Ostokartellin kyseessä ollen kantajan tulee
näyttää, että kartellin toiminnasta aiheutui, että hän sai alhaisemman
kauppahinnan kuin muutoin.
Syy-yhteyden ja vahingon määrän toteennäyttäminen kartellijutussa on vaativa
tehtävä, joka vaatii yleensä tuekseen kyseisten markkinoiden tuntemukseen
perustuvaa asiantuntijatodistelua. Tarkastelua on tehtävä ensinnäkin ns. relevanttien
markkinoiden osalta, ne vaihtelevat ajallisesti, alueellisesti ja hankittavan raaka-aineen
osalta. Julkisuudessa on arvioitu, että kartelli alensi nimenomaan kuitupuun myyjien
tuloja.
Kartelliasia kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan ja on tiedostettava sekä
omat että vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Ne tulevat olemaan ns. laajan riita-asian
suuruusluokkaa. Vaatimukset oikeuteen asiassa tulee jättää viimeistään 20.12.2011
mennessä.

Markkinapuun myynti Toivakan seurakunnassa
Vuodet

2004
m3

2003
m3

2002
m3

2001
m3

2000
m3

1 316

ei myyty

2 166,50

1 082,10

569,8

Yhteensä

1999
m3

1998

1997
m3

7 763,50 ei myyty

1 091,30

13 989,20 m3

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa kantaa lähdetäänkö selvittämään kanteen nostamista.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti olla nostamatta
kannetta metsäkartelliasiassa metsäyhtiöitä vastaan.

5. KOLEHTISUUNNITELMAN MUUTOS
Kirkkoherran esitys:
Sunnuntaina 25.9. vietetään Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää, jolloin
jumalanpalveluksen toimittaa pastori Harri Vähäjylkkä Jyväskylän seurakunnasta.
__________/________
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Rauhanyhdistyksen taholta on esitetty toivomus, että tuolloin kannettaisiin kolehti
Rauhanyhdistyksen nuorisotyön tukemiseksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti, että 25.9. kolehti kannetaan Rauhanyhdistyksen
nuorisotyön tukemiseksi.
6. JOULUKONSERTIN JÄRJESTÄMINEN TOIVAKAN KIRKOSSA
Marko Maunuksela ja Fantasia-orkesteri tekevät joulun alla konserttikiertueen. Tähän
liittyen on toivakkalainen Kimmo Hämäläinen tiedustellut mahdollisuutta järjestää
joulukonsertin Toivakan kirkossa 29.11.2011.
Kirkkokonsertit ovat olleet viime vuosina sellaisia, joissa seurakunta on ollut yhtenä
järjestäjänä ja siksi vuokraa ei ole kirkosta peritty. Tässä tapauksessa seurakunta ei
olisi järjestäjänä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) tekee periaatepäätöksen kirkon luovuttamisesta Marko Maunukselan
joulukonserttia varten 29.11.2011 ja
2) päättää perittävän vuokran suuruudesta.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti, että
1) kirkko voidaan luovuttaa ko. joulukonserttia varten sillä edellytyksellä, että
ohjelmisto on kirkkoon sopiva.
2) kirkkoneuvosto päätti myös valtuuttaa kirkkoherran neuvottelemaan perittävän
vuokran suuruuden joko prosenttiosuutena lipputuloista tai kiinteä vuokrana.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
99§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 ja antoi valitusosoituksen. Herran siunaus.

Toivakan seurakunta / Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

19.09.2011

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa
koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista
valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 88-99§§
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