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Aika
tiistai 18.1.2011 klo 18.00-19.40
Paikka
Seurakuntakoti
Jäsenet
X=läsnä

Muut läsnäolijat

x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Halttunen, Katja
Karanta Janne
Kautto Jorma
Korhonen Marja
Kuokkanen Tarja
Marttinen Pentti
Ojonen Sointu
Puttonen Ritva
Rantalainen Elina
Rinne Sirkka
Ruokonen Marianna
Staudinger Jorma
Tahvonen Heli
Taipale Marjatta
Tiainen Matti
Matti Tiaisen varajäsen Satu Nummi

x
x

Jouttijärvi Olavi
Marja Alppisara-Virkki

ilm. esteestä 8.1.2011

ei ilm.esteestä

pj
vpj.
ilm. esteestä 11.1.2011

kn. pj
sihteeri

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Olavi Jouttijärvi piti alkuhartauden.
Virsi 454, Johanneksen evankeliumi luku 4.
1 § Kokouksen avaus

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta Taipale avasi kokouksen ja
toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.

2 § Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Marjatta Taipale totesi, että kokouskutsut oli lähetetty 3.1.2011
kirkkovaltuutetuille ja läsnä oli tarpeellinen määrä valtuutettuja.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

1 § - 13 §

3 § Pöytäkirjan
tarkastustapa

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Halttunen ja
Janne Karanta.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI
Toivakassa 26.1.2011
Allekirjoitukset
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JORMA STAUDINGER
Jorma Staudinger
puheenjohtaja

MARJA ALPPISARA-VIRKKI
Marja Alppisara-Virkki
sihteeri
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Kirkkoherranvirastossa 26.1.2009
KATJA HALTTUNEN
Katja Halttunen
pöytäkirjantarkastaja

JANNE KARANTA
Janne Karanta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 26.1.-26.2.2011 ma, ke, ja pe klo 9-12.

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VUOSIKSI 2011-2012
Kneuv 29.12.2010
91§
Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston tulee valita keskuudestaan puheenjohtaja
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2011
ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2011-2012.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.
Kvalt 18.1.2011
4§
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi vuosiksi 20112012 Jorma Staudingerin.

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2011-2012
Kneuv 29.12.2010
92§
Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston tulee valita keskuudestaan varapuheenjohtajan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2011
ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 20112012.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti
Kvalt 18.1.2011
5§
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi 2011-2012
Marjatta Taipaleen.
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KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2011-2012
Kneuv 29.12.2010
93 §
Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston tulee valita keskuudestaan varapuheenjohtajan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2011
ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 20112012.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.
Kvalt 18.1.2011
6§
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaksi 2011-2012 Reijo Koskisen ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valittiin Tarja Juottonen.
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2011-2012
Kneuv 29.12.2010
94 §
Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston tulee valita ensimmäisessä kokouksessaan
kirkkoneuvoston jäsenet kaksivuotiskaudeksi. Toivakan seurakunnan
kirkkoneuvostoon valitaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston jäsenistä puolet saa olla kirkkovaltuuston jäseniä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2011
ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvostoon viisi jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2011-2012.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.
Kvalt 18.1.2011
7§
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet vuosiksi 2011-2012:
Häkkinen Raija
Rantalainen Elina
Marttinen, Pentti
Ojonen, Sointu
Torppa, Anneli

(Pirkkanen Jouko)
(Tiainen Matti)
(Paavolainen, Jouni)
(Rinne Sirkka)
(Järvenpää, Helena)

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja sihteerinä talouspäällikkö
viran puolesta.
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JOHTOKUNTIEN JÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2011-2014
Kneuv 29.12.2010
95 §
Toivakan seurakunnassa on seuraavat työalajohtokunnat, joiden tehtävänä on yhdessä
viranhaltijoiden kanssa suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan työalojen
toimintaa:
- lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
- diakoniatyön johtokunta
- lähetystyön johtokunta
Johtokuntien jäsenet valitsee kirkkovaltuusto ensimmäisessä kokouksessaan
nelivuotiskaudeksi. Johtokunnissa on viisi jäsentä, joilla henkilökohtaiset varajäsenet
sekä puheenjohtaja ja hänelle varajäsenen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee lapsi- ja nuorisotyön,
diakoniatyön ja lähetystyön johtokuntien jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajat vuoden
2011 ensimmäisessä kokouksessaan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.

Kvalt 18.1.2011
8§
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi johtokuntiin seuraavat jäsenet.
Lapsi ja nuorisotyön johtokunta
Marja Korhonen pj
(Janne Karanta)
Katja Halttunen
(Elina Rantalainen)
Annukka Bågman
(Satu Nummi)
Maarit Mansikkala
(Arja Lukkarinen)
Riitta Sippola
(Marianna Ruokonen)
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Diakoniatyö
Pentti Saukko pj
Mirja Heinonen
Tarja Kuokkanen
Hanna Viinikainen
Liisa Kuustie

(Lauri Niemi)
(Jorma Staudinger)
(Satu Nummi)
(Sirkka Nalli)
(Heli Tahvonen)

Lähetystyö
Sointu Ijäs pj
Jorma Kautto
Helena Mäkelä
Yrjö Kähkönen
Sinikka Jäntti

(Marjatta Taipale)
(Ritva Puttonen)
(Lahja Nykänen)
(Liisa Kuustie)
(Marja-Liisa Salonen)
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN ROVASTIKUNTANEUVOSTOON VUOSIKSI 2011-2014
Kneuv
96 §
Toivakan seurakunta kuuluu Jyväskylän rovastikuntaan, jonka tehtävänä on edistää
rovastikunnan seurakuntien (Toivakan lisäksi Jyväskylän seurakunta, Muuramen
seurakunta, Uuraisten seurakunta, Laukaan seurakunta, Petäjäveden seurakunta,
Multian seurakunta ja Keuruun seurakunta) välistä yhteistyötä. Tätä tehtävää varten
on perustettu rovastikuntaneuvosto ja valittu rovastikunnalliset työalajohtokunnat
lapsi- ja nuorisotyötä, diakoniatyötä ja lähetystyötä varten. Kirkkoherra on viran
puolesta jäsenenä rovastikuntaneuvostossa. Hänen lisäkseen kirkkovaltuusto valitsee
yhden edustajan ja varaedustajan vaalikaudeksi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee edustajan ja
varaedustajan rovastikuntaneuvostoon vuosiksi 2011-2014.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.
Kvalt 18.1.2011
9§
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi rovastikuntaneuvostoon varsinaiseksi edustajaksi
Marjatta Taipaleen ja varaedustajaksi Pentti Marttisen.

VAALILAUTAKUNNAN VALINTA VUOSIKSI 2011-2014
Kneuv
97 §
Seurakunnallisten vaalien toimittamista varten kirkkovaltuusto valitsee
vaalilautakunnan, johon Toivakan kokoisessa seurakunnassa kuuluu puheenjohtajan
lisäksi neljä jäsentä ja neljä varajäsentä. Toivakan seurakunnan käytäntö on ollut, että
vaalilautakunta valitaan valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan
vuoden 2011 ensimmäisessä kokouksessa vuosiksi 2011-2014.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.
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Kvalt 18.1.2011
10§
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan varsinaiset
edustajat 4 kpl ja varaedustajat 4 kpl:
Vaalilautakunta
Olavi Jouttijärvi pj
Tarja Juottonen
Juha Juusela
Jorma Kautto
Marjatta Taipale

(Mirja Heinonen)
(Heli Tahvonen)
(Jorma Staudinger)
(Marianna Ruokonen)

RAKENNUSTOIMIKUNNAN VALINTA VUOSIKSI 2011-2014
Kneuv
98 §
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnalla voi olla rakennustoimikunta,
jonka tehtävänä on seurakunnan kiinteistöjen rakentamiseen ja kunnostamiseen
kuuluvien päätösten valmisteleminen kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2011
ensimmäisessä kokouksessaan rakennustoimikuntaan neljä jäsentä ja puheenjohtajan
vuosiksi 2011-2014.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.
Kvalt 18.1.2011
11§
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti rakennustoimikuntaan:
Rakennustoimikunta
Lauri Niemi pj
Jorma Kautto
Seppo Soininen
Matti Tiainen
Marja Alppisara-Virkki
MUITA ASIOITA
- Kirkkoherra Olavi Jouttijärvi esitti kirkkovaltuustolle valittavaksi
perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenten ja sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan jäsenet kaudelle 2011-2012, vaikka ko. asiaa ei
kirkkoneuvostossa oltu valmisteltu.
Kvalt 18.1.2011
§12
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan kaudelle 2011-2012 valittiin yksimielisesti
varsinaiseksi jäseneksi Tarja Juottonen ja varaedustajaksi Marjatta Taipale.
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Perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan varsinaiseksi edustajaksi valittiin
Marianne Ruokonen ja varaedustajaksi Katja Halttunen.
-

kirkkovaltuuston kokouspäiviksi v. 2011 sovittiin seuraavat tiistaipäivät
26.4, 25.10, 13.12.

- puheenjohtaja esitti kirkkovaltuustolle luottamushenkilöiden iltakoulua tehtävään
orientoitumista varten. Esitystä kannatettiin yksimielisesti ja sovittiin sellaisen
järjestämisestä.
- kirkkovaltuuston jäsen Pentti Marttinen kertoi saaneensa tiedon Facebookissa
Toivakan seurakunnan viranhaltijan käsittelevän kirkkovaltuuston 15.12.2010
kokousta koskevia päätöksiä julkisesti. Keskustelu oli tapahtunut Minna-Mari
Kivimäen hakusanalla googlettamalla Facebook sivustolla 17.12.2010. Keskustelun
luonne oli ollut seurakunnan luottamushenkilöiden päätöksiä arvostelevaa.
- Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti pyytää kirjallisen selvityksen
1.2.2011 mennessä tapahtuneesta.
- Kirkkovaltuusto päätti lähettää asiakokonaisuuden kirkkoneuvoston
valmisteltavaksi

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kvalt 18.1.2009
13 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Virsi 548.
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VALITUSOSOITUKSET
Toivakan seurakunta
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
18.1.2011

Pykälä
1-13 §§

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
perusteet
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät
1-13
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 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.
Pykälät -
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää

Piispankatu 1, PL 60
62101 LAPUA
064339320

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

