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Maanantai 17.10.2011 klo 18.30-20.20
Uusi Pappila, Toivakantie 46

Jäsenet
läsnä = x

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

x
x
x
x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Olavi Jouttijärvi
Marja Alppisara-Virkki

vpj.

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/ puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

Kokouksen avaus

100 § Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Virsi 509, Paavalin kirjeestä galatalaisille 5. luvun tekstiä.
Puheenjohtaja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi kokoukseen.

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

101 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsiteltävät asiat

100 – 110 §§

Pöytäkirjan
tarkastustapa

102§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Rantalainen ja Anneli
Torppa.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Olavi Jouttijärvi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus: 18.10.2011

__________/________

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

Tarkastusaika Toivakassa

__________________________

__________________________

Elina Rantalainen
Pöytäkirjan nähtävillä olo:

Anneli Torppa

Kirkkoherranvirastossa .2011 – ….2011 viraston aukioloaikoina.

Allekirjoitus ja virka-asema
Olavi Jouttijärvi, kirkkoherra
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
103§
Kirkkoherran esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoherra lisäsi muissa
asioissa käsiteltäväksi Kirkkohallituksen ilmoituksen koskien harkinnanvaraista
avustuspäätöstä .
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

VUODEN 2012 TALOUSARVIORAAMIT TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN
LAATIMISEKSI
Kneuv
104§
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
valmistelusta. (KJ 15:1,1-2) kirkkoneuvosto antaa toimintayksiköille ja tehtäväalueille
talousarvion laadintaohjeen. Laadintaohjeessa annetaan toimintayksiköille ja
tehtäväalueille talousarviokehykset eli ns. raamit, joiden puitteissa kunkin
toimintayksikön ja tehtäväalueen tulee laatia talousarvioehdotuksensa.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1) tehtäväalueiden talousarvion raameista
2) talousarvion aikataulusta
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1) työalojen toimintakulujen nollakorotuslinjasta.
2) talousarvio käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa 28.11.2011 lähetettäväksi
kirkkovaltuuston 13.12.2011 kokoukseen hyväksymisesitystä varten.

__________/________
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KIRKOLLISVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012
Kneuv
105§
Kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta, joten siitä käyty keskustelu on
lähtökohtana tulevan vuoden talousarvion valmistelussa.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan.
Kirkkovaltuuston päätös seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruudesta on
lähetettävä verohallinnolle 17.11. mennessä.
Talouspäällikön esitys: Esitys tehdään kirkkoneuvoston keskustelun jälkeen.
Talouspäällikkö täydensi esitystään: Esitän, että kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentin korotusta 0,05:llä eli 1,9 %:iin.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

TOIVAKAN KUNNAN TEKEMÄ VIISARINMÄEN
TEOLLISUUSTUOTANTOALUETTA ( AT) KOSKEVA OSTOTARJOUS
Kneuv
106§
(Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki 040 356 5202)
Toivakan kunnan edustajien kanssa on 22.9.2011 neuvoteltu seurakunnan omistaman
n. 8,9 ha:n alueesta nelostielinjauksen läheisyydessä Viisarinmäessä. Alue on VT4:n
osayleiskaavassa Viisarimäki-Jyväskylä on merkitty teollisuusalueeksi. Neuvottelussa
käytiin läpi alueen rakennettavuutta, asemakaavoitusvaatimusta, kunnallisteknisiä
ratkaisuja sekä maanhintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
Kunta on tilannut arvion Päijänteen Metsänhoitoyhdistykseltä metsätalousmaan
arvosta, arviokirjan on laatinut Ismo Paukku. Metsämaan arvio päätyy 41 022 €:n
käypään arvoon.
Talouspäällikön esitys: Esitys tehdään kokouksessa.
Talouspäällikön täydensi esitystään: Esitän, että kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin käsittelyä varten tilataan arviokirja auktorisoidulta
kiinteistöarvioijalta, Arviointikeskus Oy:ltä AKA Vesa Hakolalta.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
TALOUSARVION YLITYS KIRKON HÄLYTYSLAITEHANKINNAN ja
JYVÄSKYLÄN KESÄN KONSERTIN JOHDOSTA
Kneuv
107§
Kirkon hälytyslaitteisto jouduttiin uusimaan rikkoutumisen johdosta tammikuussa,
koska uusimiseen ei ollut budjetoituna määrärahaa tili 4360 ’Laitteiden ja koneiden
kunnossapito’, jolle kirjataan koneiden ja laitteiden rakentamisesta ja
kunnossapitopalveluksista aiheutuneet kulut, on ylittynyt.
Toinen budjettiin sisältymätön kustannus aiheutui Jyväskylän kesän konserttipianon
virityksestä ja kuljetuksesta.
Tilino

__________/________

Budj. 2011 tot. 2011/09

Ylitys
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-2866,31

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kirkon
tehtäväalueiden kustannuspaikan 520 tilin 4360 ylityksen hyväksymistä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.
.
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
108§
Oheisena liitteenä seuraa Kirkkohallituksen v. 2005 antaman ohjeen mukainen esitys
Toivakan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännöksi.
Ohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto ja vahvistaa tuomiokapituli.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvo hyväksyi yksimielisesti esityksen.

MUITA ASOITA
Kneuv
Kirkkohallituksen täysistunnon § 147, 18.8.2010 harkinnanvaraiset avustukset.
109§
Kirkkohallitus on hylännyt perusteettomana Toivakan seurakunnan harkinnanvaraisen
avustuksen maksatuspyynnön v. 2011, joka avustuspäätöksessä oli merkitty 3
vuodeksi myönnetyt otsikon alle, ja josta kirkkoherra Olavi Jouttijärvi oli tehnyt
päätöksen saavuttua seurakuntaan erikseen puhelinvarmistukseen Kirkkohallitukseen.
Harri Kämäräinen, toimistopäällikkö kirjoittaa:
’’ Avustuspäätöksessä on avustuksia ryhmitelty väliotsikon ”Avustusta 3 vuotta peräkkäin”
avulla. Otsikko, joka on lähinnä Toivakan seurakunnan avustusta sen yläpuolella tarkoittaa
Kuopion hiippakunnan Juankosken seurakuntaa. Se kertoo, että Juankosken seurakunnalle
on myönnetty harkinnanvaraista avustusta 3 vuotta peräkkäin ja nyt (v. 2010) myönnetään
80.000. Tuo väliotsikko ei tarkoita Toivakan seurakuntaa.’’
Harkinnanvaraista avustusta on mahdollista hakea 15.4. mennessä Lapuan tuomiokapitulille
lähetettävässä anomuksella.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi selvityksen.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
110§
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen. Virsi 560. Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 20.20.

__________/________
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Toivakan seurakunta / Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

10.10.2011

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: 100-110§§

__________/________

