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Tiistai 1.3.2011 klo 18.30-20.50
Uusi Pappila, Toivakantie 46

Jäsenet
läsnä = x

Muut

x
x
x
poissa
poissa
x
poissa
x

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Elina Rantalainen
Anneli Torppa
Sirkka Rinne, Ojosen varajäsen
Matti Tiainen, Rantalaisen varajäsen

x
x
x
x

Olavi Jouttijärvi
Marja Alppisara-Virkki
Jorma Staudinger
Marjatta Taipale

vpj.
ilm. esteestä
ilm. esteestä
ilm. sairaudesta 28.2.

kirkkoherra/ puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri
kv pj
kv vpj

Kokouksen avaus

20 § Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Virsi 442.
Hoosean kirjan 10 luvun tekstiä.

Kokouksen laillisuus

21 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
ja päätösvaltaisuus
PÄÄTÖS: Todettiin kokous yksimielisesti lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsiteltävät asiat

20-33§§

Pöytäkirjan
tarkastustapa

22 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pentti
Marttinen ja Anneli Torppa.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Olavi Jouttijärvi
puheenjohtaja

__________/________

Marja Alppisara-Virkki
sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus: 9.3.2011
Pöytäkirjan on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Toivakassa

Tarkastusaika Toivakassa

__________________________

__________________________

Pöytäkirjan nähtävillä olo:
Kirkkoherranvirastossa 9.3.2011 –7.4. 2011 viraston aukioloaikoina.

Allekirjoitus ja virka-asema
Olavi Jouttijärvi, kirkkoherra
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
23 §
Kirkkoherran esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että
- §32 yhteydessä käsitellään seurakunnalle osoitettu Ideasaaren tarjous osallistua
Jyväskylän korttipakan kuvitukseen.
- merkitään tiedoksi laskiaissunnuntain (6.3.) YV-tempauksen valmistelun tilanne.
- merkitään tiedoksi seurakunnan ja kunnan välisten maankäyttöä koskevien
neuvottelujen tilanne
-käsitellään vuoden 2005-2010 avoinna olevat myyntilaskut
-tilinpäätösinfoa
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen työjärjestykseksi

YT-NEUVOTTELUT
Kneuv
24 §
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki, 040 3565202
Alustukseksi talouspäällikkö luki Lapuan tuomiokapitulin kirjeen koskien
kriisiseurakunnaksi ajautuvia seurakuntia, joihin Toivakan seurakunta luetaan.
Matti Tiainen poistui kokouksesta klo 19.10 ilmoittaen jääviydestä.
Henkilöstön lomauttamisien ja osa-aikaistamisien johdosta ilmoitukset ytneuvottelujen jatkamisesta annettiin työntekijöille 9.2.2011 henkilökohtaisesti,
yhdessä tapauksessa ilmoitus lähetettiin kirjattuna kirjeenä. Neuvottelut käytiin
14.2.2011 henkilökohtaisesti. Neuvotteluissa tuli esiin henkilöstön taholta
lomautusajankohtien sopiminen mahdollisimman nopeasti, jotta
ammattiyhdistysliittojen edellyttämältä karenssiajalta vältyttäisiin. Tämän johdosta
__________/________
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henkilöstön kanssa sovittiin työntekijäpalaverissa 16.2.2011 Työsopimuslain 5 luvun
2 § 2 momentin mukaisesti:
Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä 1 momentissa ja tämän luvun 4 §:ssä säädetyn
estämättä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai
taloudellisen tilan vuoksi.

että lomautuksen aloittamisajankohdan päättämisessä ei noudateta Kirkkolain 6 luvun
6 §:n mukaista 14 vuorokauden ilmoitusaikaa.
Kevään 2011 kolmen viikon lomautukset sijoittuvat työntekijöiden toiveen mukaisesti
seuraavasti:
Eija Kinnunen
Marja Komulainen
Seppo Soininen
Minna-Mari Kivimäki

14.3 - 3.4
14.3 - 20.3, 24.3 - 5.4 ja 15.4
21.3 - 10.4
21.3 - 10.4

Yt-menettelyn mukaisesti päätös asiasta tehtiin 28.2.2011 työntekijöiden kanssa
yhteispalaverissa, jossa todettiin lomautusajankohdat ja osa-aikaistamisen
aloitusajankohta 1.9.2011, josta alkaen Toivakan seurakunnan lastenohjaajan
työsopimussuhteinen toimi, nuorisotyöntekijän ja diakonissan virat ovat 80 %.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy
1) käytyjen neuvottelujen lopputuloksen virkojen ja työsopimussuhteisen toimen osaaikaistamisen
2) henkilöstön kanssa sovitut lomautusajankohdat
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.
Matti Tiainen palasi kokoukseen.

TALOUSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
Kneuv
25§
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki , 040 3565202
Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 4.11.2010 seurakuntien
taloussääntömallin (Yleiskirje Nro 39/201004.11.2010). Kirkkovaltuusto päättää
taloussäännöstä. Ennen taloussäännönvahvistamista on tarkistettava, että
taloussääntö, kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä seurakuntatalouden muut ohje- ja
johtosäännöt eivät ole keskenään ristiriitaisia eivätkä päällekkäisiä.
Kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajan on korostettu:
- kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä
sekä siitä, että se myös toimii käytännössä
- kirkkoneuvosto vastaa toiminnan ja talouden raportointitapojen kehittämisestä
- kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan hankintasäännön.
Kirkkoneuvostolta edellytetään kannanottoa moneen asiaan, ja tätä varten
perehtyminen nykyiseen tilanteeseen on tärkeää. Kirkkohallitus on laatinut
taloussääntömallin, jota sovelletaan kunkin seurakunnan omien tarpeiden mukaan.

__________/________
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Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan työryhmän
valmistelemaan uuden taloussäännön.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään Reijo Koskisen ,joka valittiin
puheenjohtajaksi, Jorma Staudingerin, Anneli Torpan ja Raija Häkkisen.
MAANVAIHTO – HAUTAUSMAAN LAAJENNUS
Kneuv
26§
Seurakunnan tulee huolehtia maankäyttösuunnitelmassaan myös hautausmaa-alueen
riittävyydestä.
Yhtenä keinona hautausmaan riittävyyden varmistamiseksi on hoitamattomien
hautojen ottaminen seurakunnan käyttöön. Tämä on ollut vireillä jo parin vuoden ajan.
Toisena keinona hautausmaan riittävyyden varmistamiseksi on hautausmaan
laajentaminen. Tämä on tullut esille Mika Sahlmanin ja kirkkoherran tapaamisessa,
jossa on keskusteltu Sahlmanin aloitteesta mahdollisesta hautausmaan laajentamisesta
ja siihen liittyvästä maanvaihdosta.
Vuoden 2010 aikana on käyty alustavia keskusteluja myös Toivakan kunnan kanssa
hautausmaan laajentamiseksi Syrjäharjun rinteeseen. Myös tässä tapauksessa olisi
todennäköisesti kyse maanvaihdosta, joka liittyisi Viisarimäen teollisuusalueeseen.
Johtoryhmä (Staudinger, Koskinen, Jouttijärvi ja Alppisara-Virkki) on käynyt Mika
Sahlmanin kanssa 21.2.2011 alustavan neuvottelun mahdollisesta maanvaihdosta,
jonka tuloksena
- Toivakan seurakunnan hautausmaa-aluetta laajennettaisiin/ jatkettaisiin vieressä
olevalle Sahlmanien hautausmaan omistamalle maalle (karttaliite 1) ja
- korvauksena tästä seurakunta luovuttaisi maata Sahlmanien omistaman ns. vanhan
kanttorilan takaa (karttaliite 2).
Kirkkoherra on keskustellut 22.2. Tuomiokapitulin lakimiesasessori Jussi Liljan
kanssa ko mahdollisesta maanvaihdosta hautausmaan laajentamiseksi ja keskustelussa
Lilja on todennut tilanteen seurakunnan kannalta edulliseksi.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää aloittaa maanvaihtoon liittyvät
viralliset neuvottelut Sahlmanien kanssa.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

SIIVOOJA-VAHTIMESTARI RAIJA RYYPÖN IRTISANOUTUMINEN
Kneuv
27§
Osa-aikasta siivooja-vahtimestarin virkaa hoitanut Raija Ryyppö on ilmoittanut
pyytävänsä eroa ko. virasta eläkkeelle jäämisen johdosta.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Raija Ryypölle eron
Toivakan seurakunnan osa-aikaisen siivooja-vahtimestarin virasta 1.4.2011 lukien.
__________/________
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PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

SIIVOOJA-VAHTIMESTARIN OSA-AIKAISEN VIRAN JULISTAMINEN
HAETTAVAKSI
Kneuv
28§
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää julistaa osa-aikaisen (52%) siivoojavahtimestarin viran haettavaksi 18.2.2011 klo 12 päättyvällä hakuajalla.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti ja linjasi mediat:
ilmoitus julkaistaan seurakunnan nettisivuilla, työvoimatoimistossa ja
Keskisuomalaisessa.

KESÄTYÖPAIKKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Kneuv
29§
Seurakunnan kesätyöpaikat ovat olleet hautausmaatyöntekijän ja leiriemännän
työpaikkoja sekä seurakuntamestarin ja kirkkoherran lomittajan paikka. Ensi kesää
varten on tullut kaksi kyselyä mahdollisesta kesäteologin paikasta.
Kirkkoherran lomittajalta tulisi edellyttää pappisvihkimystä. Muussa tapauksessa
kirkollisten toimitusten ja messujen toimittamista varten olisi palkattava vielä
pappisvihkimyksen omaava sijainen.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää kesätyöpaikkojen haettavaksi
julistamisesta.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti julistaa hautausmaatyöntekijöiden
kesätyöpaikat haettavaksi seuraavissa medioissa:
seurakunnan nettisivuilla, työvoimatoimistossa ja Paikallisuutisissa
seurakuntailmoituksien yhteytessä sekä erillisenä ilmoituksena.
Kirkkoherran lomittajana kesä-heinäkuussa toimii Mika Kilkki.
TALOUSPÄÄLLIKÖN YLITYÖVAPAAT
Kneuv
30§
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että talouspäällikkö Marja
Alppisara-Virkki on ylityövapaalla 28.-30.3.2011 ja hänen sijaisekseen kutsutaan
Sointu Ijäs.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

__________/________
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PERHELEHTIEN DIGITOINTI
Kneuv
31§
Seurakuntien siirtyminen jäsenrekisterien ylläpitämisessä Kirjuri-järjestelmään
edellyttää ennen materiaalin digitointia mm perhelehtien työstämisen
digitointikuntoon. Sointu Ijäs on tehnyt tätä valmistavaa työtä, joka on nyt noin
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Sointu Ijäs voi jatkaa aloittamansa
perhelehti-projektin parissa vielä 4., 11., 18. ja 24.3.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.
MUUT ASIAT
Kneuv
32§
1 Seurakunnalle osoitettu Ideasaaren tarjous osallistua Jyväskylän korttipakan
kuvitukseen.
Ideasaaren ”Jyväskylän pakka” liittyy Jyväskylän matkailumarkkinointiin
(sähköpostiliite).
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunta ei lähde mukaan ko Jyväskylän matkailumarkkinointiin.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

2

Laskiaissunnuntain (6.3.) YV-tempauksen valmistelun tilanne.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

3

Seurakunnan ja kunnan välisten maankäyttöä koskevien neuvottelujen
tilanne
Kunnan taholta on tullut esille ajatus maanvaihdosta: kunta tarjoaisi hautausmaan
laajennuksen vastineeksi Viisarimäen teollisuustonttimaasta.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Kirkkoneuvoston kanta on, että seurakunta ei ole
kiinnostunut hautausmaalaajennukseksi maanvaihdolla tarjotusta kunnan alueesta.

4

Avoinna olevat myyntilaskut v. 2005-2010.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tuli esiin mahdollisesti
kirjaamattomia/maksamattomia myyntilaskuja, jotka tulisi poistaa mahdollisesti
luottotappiona.

__________/________
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PÄÄTÖS: Koska kuluttaja-asiamies on linjannut myyntilaskujen karhuamista,
päätettiin, että vuoden 2010 avoimet laskujen suoritukset selvitetään tiliotteilta ja
karhutaan asianmukaisesti. Karhuttavien laskujen alaraja on 100 €. Vuosien 20052009 avoimet laskut kirjataan luottotappioihin v. 2010 tilinpäätökseen.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
33§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50 ja antaa valitusosoituksen. Virsi 548 ja Isä
meidän rukous.

VALITUSOSOITUS
Toivakan seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
1.3.2011

Pykälä
20-33 §§

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
perusteet
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
20-33§§

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä
kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
-

__________/________

