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Tiistai 10.5.2011 klo 18.00-19.40
Uusi Pappila

Jäsenet
läsnä = x

Muut

x
x
x
x
x
x

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

x
x
x
x

Olavi Jouttijärvi
Marja Alppisara-Virkki
Jorma Staudinger
Marjatta Taipale

vpj.

kirkkoherra/ puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri
kv pj
kv vpj

Kokouksen avaus

59 § Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Virsi 375, psalmi 23. rukous. Puheenjohtaja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen.

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

60 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.

Käsiteltävät asiat

59- 69§§

Pöytäkirjan
tarkastustapa

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

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Olavi Jouttijärvi
puheenjohtaja

__________/________

Marja Alppisara-Virkki
sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus: 16.5.2011
Pöytäkirjan on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Toivakassa

Tarkastusaika Toivakassa

__________________________
Pentti Marttinen
Pöytäkirjan nähtävillä olo:

__________________________
Sointu Ojonen

Kirkkoherranvirastossa 16.5.2011 – 16.6.2011 viraston aukioloaikoina.

Allekirjoitus ja virka-asema
Olavi Jouttijärvi, kirkkoherra
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
62 §
Kirkkoherran esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksesti seuraavin lisäyksin:
muissa asioissa käsiteltäväksi Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajan
valitseminen, Asunto Oy Vuontispirtin yhtiökokouskutsu ja Pentti Waldenin
merkkipäivämuistaminen, hälytyssopimuksen uusiminen, rakennustoimikunnan
kokous, läp’käytävän maalaus ja katon tervaus.

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMISEN VAHVISTAMINEN
Kneuv
63 §
Kirkkoneuvosto suoritti kokouksessaan 29.12.2010 (90§) Toivakan seurakunnan osaaikaisen talouspäällikön viran täyttämisen 4kk koeajalla. Virkaan valittiin Marja
Alppisara-Virkki 10.1.2011 lukien. Koeaika päättyy 10.5.2011, jolloin viran
täyttäminen voidaan vahvistaa.
Talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi
klo 18.30.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa Marja Alppisara-Virkin valinnan seurakunnan
vakinaiseen osa-aikaiseen (60%) talouspäällikön virkaan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti vahvistaa Marja Alppisara-Virkin
__________/________
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valinnan Toivakan seurakunnan osa-aikaiseen (60%) talouspäällikön virkaan ja
lähettää päätöksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Marja Alppisara-Virkki palasi kokoukseen päätöksen jälkeen klo 18.35

VUOSILOMAT LOMAKAUDELLA 2011
Kneuv
64 §
Vuoden 2011 lomakautta varten on valmistunut seuraava vuosilomasuunnitelma:
- Alppisara-Virkki, Marja lomaoikeus 5ap 18-22.7.
- Asikainen, Hannes
lomaoikeus 29 ap 13.-26.6. (vanhaa lomaa 9ap),
27.6.-17.7., 1.-14.8. (25ap), jää 4ap.
- Jouttijärvi, Olavi
lomaoikeus 38ap 13.-21.6. (vanhaa lomaa 7ap),
22.6.-10.7., 1.-14.8. (20ap), jää 18ap.
- Jäntti, Sinikka
lomaoikeus 0 ap
- Kinnunen, Eija
lomaoikeus 38ap 1.7.-17.8. (33ap), jää 5ap
- Kivimäki, Minna-Mari lomaoikeus 38ap 21.-24.4., 10.-14.5., 20.-21.5., 23.-26.8.
(vanhaa lomaa 13ap, jää 0ap)
23.6.-17.7., 9.-17.8.(24 ap, jää 14 ap)
Komulainen, Marja
Soininen, Seppo

lomaoikeus 38ap
lomaoikeus 38ap

20.6.-10.7., 8.8-28.8 (29 ap) , jää 9ap
1.-24.7. (16 ap) , jää 22ap.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa vuosilomasuunnitelman.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

KIRKKOHERRAN LOMITUS VUOSILOMAN 2011 AIKANA
Kneuv
65 §
Kirkkoherran esitys:
- 13.6.-3.7.2011 sijaisena toimii pastori Mika Kilkki palkkauksen ollessa 75%
kirkkoherran palkasta (sisältää virkamääräyksen kokonaisvastuuseen kirkkoherran
tehtävistä).
- muuna kirkkoherran loma-aikana hallinnollisista tehtävistä vastaa lääninrovasti
Jyväskylän papiston avustamana ja kirkollisista toimituksista mm. rovasti Risto
Krogerus.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

LASTENOHJAAJAN NIMEÄMINEN LASTENLEIRIEN LEIRITYÖNTEKIJÄKSI
__________/________
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Kneuv
66 §
Kirkkoherran esitys:
Lastenohjaaja nimetään kesäkuun alun lastenleirien ajaksi leirityöntekijän toimeen.
Työaika on kokonaistyöaika.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

LASTEN JA NUORTEN LEIRIEN VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
Kneuv
67 §
Kirkkoherran esitys:
- Lasten leirien (Paloisilla viikoilla 23 ja 24) osalta ohjelma- ja
turvallisuusvastuuhenkilöksi nimetään päiväkerhoikäisten leireillä Eija Kinnunen ja
varhaisnuorten leireillä Minna-Mari Kivimäki
- Rippikoululeirillä (Kangasniemen Salmelassa 24.-30.7.) Minna-Mari Kivimäki.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖJAKSOT JA
PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN
Kneuv
68§
Talouspäällikön esitys:
Maija Kovanen
Aleksi Soininen
Matti Lampinen
Joonas Soininen
Inkeri Laurila

2.5 - 31.7
6.6 - 24.7
6.6 - 30.6
25.7 -12.8
1.7 - 22.7

10,45 €/h
9,50 €/h
8,64 €/h
9,20 €/h
8,64 €/h

Lisäksi esitän, että Maija Kovasen työsopimusta jatketaan elokuussa (1.8-20.8), mikäli
kesän sääolosuhteet niin vaativat.
Talouspäällikkö korjasi esitystään Inkeri Laurilan tuntipalkan osalta, Kirkon työ- ja
virkaehtosopimuksen mukaiseksi. Kyseessä on nuori työntekijä, jolloin
vähimmäispalkka on 6,84 €/h.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

__________/________
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LASTENOHJAAJAN TOIMEN OSA-AIKAISTAMISTA/LOMAUTTAMISTA KOSKEVA
VALTUUSTOALOITE
Kneuv
69 §
Marja Korhonen esitti kirkkovaltuuston kokouksessa 26.4.2011 / 21§ seuraavan
valtuustoaloitteen lastenohjaajan lomauttamisen toimen osa-aikaistamisen sijasta.
Marja Korhonen:
Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1.12.2010 esittää
kirkkovaltuustolle, että seurakunnan diakonissan ja nuorisotyönohjaajan virat sekä
lastenohjaajan toimi muutettaisiin osa-aikaisiksi (osa-aikaisuusprosentti 80%) 1.9.2011
alkaen. Kirkkovaltuusto päätti osa-aikaistamisen esityksen mukaisesti 15.12.2010.
’Esitän, että kirkkoneuvosto valmistelisi lastenohjaajan toimen osa-aikaistamisen uudestaan
kirkkovaltuuston päätettäväksi. Pyydän, että valmistelussa kirkkoneuvosto ottaa kantaa
siihen, onko osa-aikaistamisen sijaan mahdollista lomauttaa lastenohjaaja osa-aikaistamisen
tuottamia säästöjä vastaavaksi ajaksi.’
Koska lastenohjaaja on työsuhteessa Toivakan seurakuntaan, hänet on työsopimuslain
mukaan mahdollista - toisin kuin virkasuhteessa olevat henkilöt - lomauttaa kalenterivuoden
aikana pitemmäksi aikaa kuin kolmeksi viikoksi. Työsopimuslain perusteella työnantaja voi
tulkintani mukaan toimia työntekijälähtöisesti ja valita kahdesta vaihtoehdosta työntekijän
edun mukaisen vaihtoehdon esimerkiksi silloin, kun vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset
työnantajalle ovat samat. Lisäksi on huomattava, että lapsi- ja perhetyö ovat Toivakan
seurakunnan keskeisiä työmuotoja. Jos lastenohjaaja lomautettaisiin osa-aikaistamisen
sijaan, hän voisi suunnitella ja toteuttaa perhe- ja päiväkerhot todennäköisesti paremmin kuin
siinä tapauksessa, että tekisi osa-aikaisena työntekijänä säännöllistä nelipäiväistä työviikkoa.

Kirkkovaltuusto päätti lähettää aloitteen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Lastenohjaaja Eija Kinnusen kanssa 2.5.2011 käydyssä neuvottelussa (lastenohjaaja,
kirkkoherra ja talouspäällikkö) on pohdittu lomautusvaihtoehdon toteuttamista
käytännön tasolla. Tuloksena oli seuraava lastenohjaajan lomauttamissuunnitelma:
Lomautusjaksot 1.9.-31.12.2011: syyslomaviikko lokakuussa ja kolme viikkoa
joulukuussa / Lomautusjaksot 1.1.2012 alkaen: kaksi viikkoa tammikuun alussa,
hiihtolomaviikko, yksi viikko toukokuun lopussa, kaksi viikkoa kesäkuussa,
syyslomaviikko ja n. kolme viikkoa joulukuussa.
Em. lomautussuunnitelmalla saavutettavat henkilöstösäästöt ovat lähes saman
suuruiset, kuin osa-aikaistamisella saavutettavat säästöt.
Seurakunnan toiminnan (lapsi- ja perhetyö) kannalta asiaa arvioitaessa toiminnalle
lomautuksesta aiheutuvat haitat ovat vähäisemmät kuin osa-aikaistamisesta aiheutuvat
haitat.
Työntekijän kannalta asiaa arvioitaessa lomautus koetaan osa-aikaistamista
parempana vaihtoehtona.

__________/________
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 15.12.2010 valtuuston tekemää
henkilöstösäästösuunnitelmaa muutetaan siten, että lastenohjaajan osaaikaistamissuunnitelma korvataan em. lomautussuunnitelmalla 1.9.2011 alkaen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisestiesittää
kirkkovaltuustolle lastenohjaajan toimen osa-aikastamisen perumista ja korvaamista
lomautuksilla.
MUITA ASOITA
Kneuv
70§
1. Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustaja:
- Kirkkoneuvosto valuutti lähetystoimikunnan puheenjohtajan Sointu Ijäksen
kokousedustajaksi 11.6.2011 pidettävään vuosikokoukseen
2. Tunturihotelli Vuontispirtin yhtiökokous
- yhtiökokous pidetään Hotelli Arthurin tiloissa 20.5. Helsingissä. Kirkkoneuvosto
ei lähetä edustajaa kokoukseen.
3. Pentti Waldenin merkkipäivämuistaminen
-

kirkkoneuvosto päätti osoittaa merkkipäivätilille 50 €.

4. Hälytyssopimuksen siirto uudelle yhtiölle
- Vartiointiliike Holmavuo on lopettanut toimintanta 30.4.2011 ja aloittanut
Pohjolan Vartiointi Oy:n nimellä. Kirkon ja Kirkkoherranviraston
vartiointisopimus siirretään uudelle yhtiölle.
5. Rakennustoimikunnan katselmuskokous 10.5
Kirkon ja kirkontornin laipiossa on esiintullut lahovauriota. Rakennustoimikunta
esittää niiden tarkempaa tutkimista ja korjaussuunnitelman ja kustannusarvion
selvittämistä .
Läp’käytävän maalauksesta ja katon tervauksesta on saatu kustannusarvio Hirsiveisto
Ismo Järveliniltä. Tarjous on 13.000 sis ALV 23%.
Kirkkoneuvosto päätti hoitaa hankkeen talkootyönä.
Seurakuntatalon pääsisäänkäynnin seinä on alttiina sadevesien valumille. Päätettiin
asennuttaa sadevesikouru ohjaamaan vesi tasakaton kautta maahan..
6. Rovastikunnallisten toimikuntien edustajat
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan edustajina rovastikunnallisissa
toimikunnissa ovat seuraavat henkilöt:
Lapsityön toimikunta
Nuorisotyön toimikunta
Lähetystyön toimikunta
__________/________

Eija kinnun
Minna-Mari Kivimäki
Sointu Ijäs
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Marja Komulainen

7. Piispantarkastus 24-26.8.2012
Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi piispantarkastusajankohdan 24-26.9.2012.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
71§
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen.

Toivakan seurakunta / Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

10.5.2011

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: 59-69

__________/________

