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Tiistai 13.12..2011 klo 17.15-17.55
Seurakuntakoti

Jäsenet
läsnä = x

poissa
x
poissa
x
x
x
x

Muut

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

ilm. laillisesta esteestä

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Olavi Jouttijärvi

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/
puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

Marja Alppisara-Virkki

vpj.
ilm. esteestä

Kokouksen avaus

132 § Puheenjohtaja Olavi Jouttijärvi avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

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

Käsiteltävät asiat

132– 141 §§

Pöytäkirjan
tarkastustapa

134§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Torppa ja Reijo
Koskinen

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Olavi Jouttijärvi
puheenjohtaja

__________/________

Marja Alppisara-Virkki
sihteeri

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
13.12.2011

12/2011

Pöytäkirjan tarkastus: 14.12.2011
Pöytäkirjan on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

14.12. 2011

__________________________
Anneli Torppa

Toivakassa

14.12.2011

__________________________
Reijo Koskinen

Pöytäkirjan nähtävillä olo:
Kirkkoherranvirastossa 15.12 .2011 – 15.1.2012 viraston aukioloaikoina.

Allekirjoitus ja virka-asema
Olavi Jouttijärvi, kirkkoherra
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
135§
Kirkkoherran esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

RAUHALA-YHTÖIDEN KANSSA SOLMITUN JÄSENREKISTERIOHJELMISTON
IRTISANOMINEN
Kneuv
136 §
Jyväskylän IT-aluekeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti alueen
seurakuntien tulee irtisanoa jäsentietojärjestelmiä koskevat sopimukset
31.11.2011 mennessä siten, että jäsentietojärjestelmän käyttö loppuu
31.12.2012. Sopimuksen irtisanominen on kirkkoneuvoston tehtävä.
Toivakan seurakunnalla on jäsentietojärjestelmäsopimus Rauhala
Yhtiöiden kanssa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Rauhala Yhtiöiden kanssa solmitun
jäsentietojärjestelmäsopimuksen 31.12.2011 mennessä niin, että
järjestelmän käyttö päättyy 31.12.2012.

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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TALOUSPÄÄLLIKÖLLE JA KIRKKOHERRALLE VALTUUTUS HANKINTOJEN JA
PALVELUJEN OSTOJEN ENIMMÄISEUROMÄÄRÄSTÄ
Kneuv
137 §
KL 10 :4 Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä
kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä
antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia asioita,
joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on
pidettävä tarpeellisena.
Toivakan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 § 5 mom
mukaan talouspäällikkö päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos
hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä.
Edellä tehdyistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa ( 10 §)
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön tekemien palvelujen ja
hankintojen eurorajaksi enintään 2000 €.

KOKOUSPÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI
Kneuv
138 §
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat pöytäkirjat:
-

lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
lähetystyön johtokunta
diakoniatyön johtokunta
rovastikuntaneuvosto
sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan 20.9,
lähetystyön johtokunnan 13.10, diakoniatyön johtokunnan17.10,
rovastikuntaneuvoston 26.10 ja sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan 27.10
pöytäkirjat.

VANHASILTA TILAN 5:431 MÄÄRÄALAN KAUPPANEUVOTTELUJEN TILANNE
Kneuv
139 §
Toivakan kunta ja Toivakan seurakunta ovat käyneet maakauppaneuvotteluja
ko. määräalasta 22.9.2011 ja 23.11.2011. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa
28.11.2011, ja valtuuttanut kunnanjohtaja Erkki Pyökkimiehen tekemään
vastatarjouksen:
Toivakan kunta on tehnyt 1.12.2011 ko. määräalasta vastatarjouksen 60.000
euroa.
Kunnan kanssa jatketaan neuvotteluja 12.12.2011.

__________/________

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
13.12.2011

12/2011

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi
kauppaneuvottelutilanteen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti esittää kunnalle vastatarjouksen 88.000 €.

VIISARIMÄEN TAPIOLA-ALUEEN NEUVOTTELUTILANNE
Kneuv
140 §
Alli Voudinmäen perikunnan edustajien: Pirjo Kuivakangas, Juha
Saranen ja Kimmo Saranen kanssa käytiin 2.12.2011 neuvottelu, jossa
todettiin:
- vuokrasopimuksen jatkuvan 31.12.2012 saakka.
- tilataan käyvän arvon määrittämiseksi rakennustekninen hinta-arvio PTSKiinteistötekniikka Oy:ltä
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tilanteen tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin.

141 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.55 ja antaa valitusosoituksen.

Toivakan seurakunta / Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

13.12.2011

Pöytäkirjan § 132-141
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Kieltojen
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:
132-139§§
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

__________/________
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Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom.
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos
asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen
kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
_______________________________ kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto
/ yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1

__________/________
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kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen
on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

__________/________

