TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Aika
Paikka

PÖYTÄKIRJA
12.4.2011

3/2011
1

Tiistai 12.4.2011 klo 18.30-21.05
Uusi Pappila, Toivakantie 46

Jäsenet
läsnä = x

Muut

x
x
x
x
x
poissa
x

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Elina Rantalainen
Anneli Torppa
Helena Järvenpää, Torpan varajäsen

x
x
x
x

Olavi Jouttijärvi
Marja Alppisara-Virkki
Jorma Staudinger
Marjatta Taipale

vpj.

ilm. esteestä

kirkkoherra/ puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri
kv pj
kv vpj

Kokouksen avaus

34 § Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi kokoukseen.
Virsi 54. Johanneksen evankelumin 12 luvun tekstiä. Rukous.

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

35 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Todettiin

Käsiteltävät asiat

36- 50 §§

Pöytäkirjan
tarkastustapa

36 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Häkkinen ja Sointu
Ojonen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Olavi Jouttijärvi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus: 18.4.2011
__________/________

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

__________________________

__________________________

Sointu Ojonen

Raija Häkkinen

Pöytäkirjan nähtävillä olo:
Kirkkoherranvirastossa 18.4.2011 – 18.5. 2011 viraston aukioloaikoina.

Allekirjoitus ja virka-asema
Olavi Jouttijärvi, kirkkoherra
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
37 §
Kirkkoherran esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi täydennettynä seuraavilla
kirkkoherran esittämillä lisäyksillä: Toivakan kunnan ja 4h-yhdistyksen kirje,
lastenleirien leiriemännän hyväksyminen, seurakunnan hallintoelimien, johtokuntien
ja henkilöstön iltakoulu.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan lisäyksineen
kokouksen työjärjestykseksi

TALOUSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
Kneuv
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki 040 3565202
38 §
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 1.3.2011 asettanut työryhmän Reijo Koskinen,
Raija Häkkinen, Jorma Staudinger ja Anneli Torppa päivittämään Toivakan
seurakunnan taloussäännön. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen (liite 1).
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy taloussäännön lähetettäväksi edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
siten, että se astuu voimaan 1.6.2011.
2) päättää, että myös muut seurakunnan johto- ja ohjesäännöt päivitetään tämän
vuoden aikana.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

__________/________
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TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010
Kneuv
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki 040 3565202
39 §
Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tulee käsitellä kunkin vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös sekä lähettää se tilintarkastajien lausunnon kanssa kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. (liite 2)
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja
lähettää sen tilintarkastajille tilintarkastusta varten.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen yksimielisesti edelleen tilintarkastajille toimitettavaksi.

SIIVOOJA-VAHTIMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kneuv
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki 040 3565202
40 §
Toivakan seurakunnan osa-aikainen siivooja-vahtimestarin virka tulee avoimeksi
virkaa hoitaneen Raija Ryypön jäädessä eläkkeelle 1.4.2011. Ko virka on julistettu
haettavaksi sanomalehti Keskisuomalaisessa 5.3. julkaistulla ilmoituksella,
Työvoimatoimistossa 4.3. sekä seurakunnan www.-sivuilla 18.3. päättyvällä
hakuajalla.
Virkaa ovat hakeneet Jari Mäkelä, Sinikka Jäntti ja Jouni Savolainen.(liite 3)
Johtoryhmä (Staudinger, Koskinen, Jouttijärvi ja Alppisara-Virkki) on käynyt
hakemukset läpi 21.3. ja päättänyt kutsua Jari Mäkelän ja Sinikka Jäntin haastatteluun
11.4.. Haastatteluryhmän kokoonpanoksi johtoryhmä päätti Marja Alppisara-Virkki,
Olavi Jouttijärvi, Reijo Koskinen ja Anneli Torppa. Haastatteluryhmän esitys
esitellään kokouksessa.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto tekee osa-aikaisen siivooja-vahtimestarin
valinnan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti osa-aikaiseen siivoja-vahtimestarin
virkaan (vaativuusryhmä 401) 1.5.2011 alkaen Sinikka Jäntin ja varalle Jari Mäkelän.
Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa, jona aikana virkaan valitun tulee
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÄT
Kneuv
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki p. 040 3565202
41 §
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1.3. julistaa hautausmaan kesätyöntekijöiden
paikat haettaviksi. Tästä on ilmoitettu sanomalehti Paikallisuutisissa, seurakunnan
www.sivuilla . Yhdistelmä hakijoista liitteessä 4.

__________/________
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Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita hautausmaan kesätyöntekijät.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi kesätyöntekijöiksi Maija Kovasen, Matti
Lampisen, Inkeri Laurilan, Aleksi Soinisen ja Joonas Soinisen. Kesätyötnekijöiden
työskentelyajat täsmennetään seurakuntamestarin kanssa budjetin määrittelemissä
rajoissa.

JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJOJA
Kneuv
42 §
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat pöytäkirjat:
- Jyväskylän rovastikuntaneuvoston pöytäkirja 1/2011
- Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen pöytäkirja 1/2011
- Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pöytäkirja 1/2011
- Toivakan seurakunnan lähetystyön johtokunnan pöytäkirja 1/2011
- Toivakan seurakunnan diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 1/2011
- Toivakan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan pöytäkirja 1/2011

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedoksi.

KIRKKOHERRAN VIRKAVAPAUS
Kneuv
43 §
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherra Olavi
Jouttijärvelle lääkärintodistuksen perusteella myönnetyn virkavapauden 2.-20.3.2011
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi virkavapauden tiedoksi.

SUOMEN LÄHETYSSEURAN KANSSA SOLMITTU YHTEYSHENKILÖSOPIMUS
Kneuv
44 §
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Suomen Lähetysseuran
kanssa solmitun yhteyshenkilösopimuksen, jonka mukaan yhteyshenkilönä toimii
Sointu Ijäs.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

__________/________
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METSÄNHOITOTYÖT
Kneuv
45 §
Toivakan seurakunta hoitaa metsänhoitoon liittyvät asiat yhteistyössä Päijänteen
Metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja ko yhdistys on nimennyt yhteyshenkilöksi
metsäneuvoja Henri Huuskon.
Huusko on esitellyt talouspäällikölle ja kirkkoherralle toimintasuunnitelman mukaiset
harvennukset, hakkuut ja ojitukset, jotka koskevat Viisarimäen Kuivavuoren aluetta.
(liite 5)
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy toimenpiteet ja merkitsee ne
tiedoksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
HETA-PALVELUKESKUKSEEN LIITTYMISEN AIKATAULU
Kneuv
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki 040 3565202
46 §
Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti seurakuntien tulee liittyä HeTaPalvelukeskukseen, joissa seurakuntien henkilöstö- ja taloushallintoon liittyvät asiat
hoidetaan keskitetysti.
Kirkkohallitus tiedustelee Toivakan seurakunnan liittymisaikataulua.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Toivakan seurakunta liittyy
HeTa-Palvelukeskukseen vuoden 2012 aikana.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

TYÖSUOJELUTARKASTUSKERTOMUS
Kneuv
47 §
Työsuojelutarkastaja Arja Laine on toimittanut 13.12.2010 Toivakan seurakunnassa
työsuojelutarkastuksen, jonka tarkastuskertomus seuraa liitteenä. (liite 6)
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
RIPPIKOULUMAKSUA KOSKEVA ANOMUS
Kneuv
48 §
Asia esitellään kokouksessa.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää anotun vapautuksen
rippikoulun leirimaksusta sosiaalisin perustein.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. (Liite)
__________/________
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MUUT ASIAT
Kneuv
49 §
Toivakan kunnan ja 4 H yhdistyksen tarjous leirivalvojaa koskien
Lasten kesäleirille on mahdollista saada kunnan ja 4 H yhdistyksen kolmas valvoja,
joka helpotta myös yövalvontaa. Valvojan palkkauksesta aiheutuvat kustannukset
hoitaa kunta ja 4H yhdistys.
Päätös: kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn tarjouksen ja päätti kolmannen leirivalvojan
ottamisesta.
Lastenleirien leiriemännän tehtävät:
Leiriemännän tehtävissä on toiminut Soila Sahlman joka on ilmoittanut halukkuutensa
jatkaa tehtävissä
Päätös: kirkkoneuvosto valitsi Soila Sahlmanin tehtävään entisin ehdoin.
Hallinnon iltakoulu:
Seurakunnan hallintoelimien, johtokuntien ja henkilöstön iltakoulun järjestäminen on
seurakunnan taloustilanteen johdosta ajankohtaista. Tuomiokapitulin ohjeistuksen
mukaan seurakunnan tulevaisuuden kartoittaminen tulisi aloittaa mahdollisen
liitosselvityksen käynnistämiseksi.
Päätös: kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle ajankohdan määrittämistä, ja
kutsun esittämistä, henkilöstölle, kirkkovaltuustolle ja-neuvostolle sekä johtokunnille.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
50 §
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen.

__________/________
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Toivakan seurakunta / Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

12.4.2011

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: 34-39, 41-50

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: 40

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,
Pöytäkirjan pykälät: 2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät: 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
Pöytäkirjan pykälät:4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:5. 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
1
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon .
Pöytäkirjan pykälät: -

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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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Toivakantie 46
Postiosoite: Toivakantie 46, 41660 TOIVAKKA
Telekopio: 0201558891
Sähköposti: toivakan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 40

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 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.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

__________/________

