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Torstaina 18.10.2012 klo 18.30 – 20.51
Uusi Pappila, Toivakantie 46

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

ilm. esteestä
vara.pj

X
X
X
X

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Marja Korhonen
Anneli Torppa
Jouko Pirkkanen
Sirkka Pynnönen

X
X
X
X

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

X
X

Muut

ilm. esteestä

varajäsen
varajäsen

114 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus virsi 580 ja raamatunlukua. Puheenjohtaja
avasi kokouksen.
115 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

114-132 §
116 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Korhonen ja
Anneli Torppa.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

18.10.2012

__________________________

Toivakassa

18.10.2012

__________________________

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 19.10.–19.11.2012 sen aukioloaikoina.
Allekirjoitus ja virka-asema
Panu Partanen, kirkkoherra
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117 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

118 § KANTTORI HANNES ASIKAISEN OPINTOVAPAA-ANOMUS
Hannes Asikainen on hakenut kirjallisesti palkatonta virkavapaata opintoja varten.
Asiasta on myös keskusteltu kirkkoherran kanssa useaan otteeseen hyvässä
yhteisymmärryksessä.
Opintovapaa sijoittuu ajanjaksolle 1.9.2013–28.2.2015. Sen pituus on yhteensä 18
kuukautta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää vt. kanttori Hannes Asikaiselle palkattoman opintovapaan
ajalle 1.9.2013–28.2.2015.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

119 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHOITO
Talouspäällikön viran vaatimustaso on jatkuvasti noussut ja tehtävän laajuus on
kasvanut. Tämä trendi on yleiskirkollinen. Hallintokulut ovat samoin nousseet
merkittävästi (kävi ilmi mm. piispantarkastuksessa) – tämä kehitys on näkynyt
suoraan talouspäällikön työmäärässä. Kun tähän yhtälöön lisätään pienen
seurakunnan arki, jossa yksi ihminen vastaa kaikesta talouteen liittyvästä,
kiinteistötyöntekijöiden esimiestehtävästä sekä kirkkoherranviraston hoidosta, on
yhtälö käytännössä mahdoton. Tähän pisteeseen on myös Toivakan seurakunnassa
tultu.
Kirkon keskittämishankkeet kuten Kirjuri ja Kipa ovat entisestään lisänneet
työmäärää. Ulkopuolisten, ja jopa kirkkoherran, on vaikea hahmottaa miten
työllistäviä nämä hankkeet ovat. Työmäärä on joka tapauksessa suuri. Monessa
seurakunnassa on yksi tai useampi henkilö hoitamassa pelkästään näitä asioita.
Toivakassa vain yksi henkilö. Koulutukset, sähköpostit, lomakkeiden täyttäminen,
erinäiset pyynnöt ja esivalmistelut täyttävät talouspäällikön työpäivää.
On todennäköistä, että seurakunnan aiemmat johtavat viranhaltijat ja
luottamushenkilöt eivät ole osanneet resursoida tarpeeksi Kirjurin ja Kipan tuomiin
haasteisiin. Se ei ole ihme, sillä edelleenkin näiden hankkeiden työllistävä vaikutus
on avoin. Silmiinpistävää on, että hankkeet on suunniteltu keskisuurille tai suurille
seurakunnille – heillä on voimavaroja hoitaa näitä hankkeita. Selvää on myös se, että
tämänkaltaiset seurakunnat saavat hankkeista suurimman hyödyn.
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Toivakan seurakunnan talouspäällikön työpäivät ovat venyneet 9-11 tuntisiksi. Usein
töitä on tehty enemmän kuin neljänä päivänä viikossa. Osa-aikainen työaika ei ole
ollut mitenkään riittävä.
Kylmä tosiasia on, ettei talouspäällikön työn mitoitus ole tällä hetkellä kohdallaan.
Töitä on paljon enemmän kuin sille on mitoitettu työaikaa.
Toivakan seurakunnalle jää seuraavia vaihtoehtoja: työntekijä uupuu, rikotaan
työaikalakeja tai asiat tulevat huonosti hoidetuiksi. Todellisuudessa yksikään näistä
vaihtoehdoista ei voi tulla kyseeseen.
Toivakan kirkkoneuvoston tulee miettiä, miten taloushallintoa hoidetaan niin, että työt
tulevat hoidetuksi ja viranhaltija jaksaa työssään. Vaihtoehtoina on viran
kokoaikaistaminen tai ylitöiden ottaminen käyttöön. Lisäksi tarvitaan säännöllistä
viraston kiireapulaisen työpanosta.
Toimenpiteiden on syytä astua voimaan välittömästi, ei vasta ensi budjettikaudella.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen siitä,
miten talouspäällikön virkaa ja taloushallintoa hoidetaan jatkossa Toivakan
seurakunnassa.
PÄÄTÖS: Talouspäällikön virkaa hoidetaan edelleen 80 %:sti. Lisäksi
käytetään kiireapulaista Sointu Ijästä talouspäällikön apuna 1 pv/viikossa
välittömästi vuoden loppuun. Koska tästä koituu lisäkuluja, asia on vietävä
kirkkovaltuustoon lisätalousarviota varten.
120 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2013
Toivakan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosenttinsa Verohallinnolle
19.11.2012 mennessä. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.
Kirkkovaltuustosta käydyn aiemman periaatekeskustelun pohjalta asiassa voidaan
hahmotella kolme vaihtoehtoa:
1) Veroprosentin pitäminen ennallaan suuruudessa 1,90.
2) Veroprosentin nostaminen suuruuteen 1,95.
3) Veroprosentin nostaminen suuruuteen 2,00.
Nämä kaikki vaihtoehdot saivat kannatusta. Kaikilla on myös omat perusteensa.
Koska talousarvion tekeminen on vielä kesken, tarkkaa kuvaa ei vielä ensi vuodesta
ole. Henkilöstöä ei kuitenkaan vähennetä eikä toimintaakaan, joten
kustannuspaineita on. Hallintokulut eivät myöskään ole laskussa, päinvastoin. Lisäksi
seurakunnalle on tulossa pakollisia investointeja, kuten kirkon äänentoisto ja
tietotekniikkahankinnat, jotka kasvattavat kuluja.
Toivakan seurakunnan pysyvästi kireässä taloustilanteessa tuloveroprosentin
nostaminen on perusteltua. Nostaminen antaisi pientä pelivaraa tukalassa
tilanteessa.
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Tänä vuonna korkein kirkollisvero on ollut 2 prosenttia. Se on käytössä kahdeksassa
seurakunnassa. Puolet näistä seurakunnista sijaitsevat Ahvenanmaalla.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja antaa esityksen
kirkkovaltuustolle vuoden 2013 kirkollisveroprosentista.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti
vuodelle 2013 on 1,95 %.

121 § TOIVAKAN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN IT-ALUEEN YHTEISJOHTOKUNTAAN
Jyväskylän IT-aluekeskusta johtaa tietohallintopäällikkö yhdessä yhteisjohtokunnan
kanssa. Yhteisjohtokunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siinä on pysyvänä
jäsenenä Jyväskylän seurakunta ja vaihtuvina jäseninä yhteistyöalueen seurakuntia.
Toivakan seurakunnan edustusvuoro on vuosina 2012–13.
Marja Alppisara-Virkin siirryttyä pois seurakuntamme palveluksesta 31.7.2012, tulee
Toivakan seurakunnan valita uusi edustaja vuosiksi 2012–2013.
IT-aluekeskuksen johtosäännössä todetaan, että yhteisjohtokunnan jäsenten ja
varajäsenten tulisi ensisijaisesti olla viranhaltijoita.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikkö
Pirjo Korhonen on Toivakan seurakunnan uusi edustaja Jyväskylän IT-aluekeskuksen
yhteisjohtokunnassa vuosina 2012–2013.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikkö Pirjo
Korhonen on Toivakan seurakunnan uusi edustaja Jyväskylän ITaluekeskuksen yhteisjohtokunnassa vuosina 2012–2013.
Varajäsenenä jatkaa Marja Korhonen.

122 § AVUSTUSANOMUS KIRKON KESKUSRAHASTOLLE KIRKONKIRJOJEN JA
PERHELEHTIEN KUVAUKSEEN, DIGITOINTIIN JA INDEKSOINTIIN
Kirkonkirjojen ja perhelehtien kuvauksen, digitoinnin ja indeksoinnin on tehnyt
Kopijyvä Oy Kouvola, hinta 7256,60 €. Työn kilpailutus on tehty yhdessä Jyväskylän
rovastikunnan seurakuntien kanssa (Jyväskylän seurakunnan hallintopalvelut).
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hakee avustusta Kirkon keskusrahastolta
kirkonkirjojen ja perhelehtien kuvaukseen, digitointiin ja indeksointiin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

123 § LUOTOLLINEN YRITYSTILI KESKI-SUOMEN OSUUSPANKISSA
Toivakan seurakunnalla on Keski-Suomen Osuuspankissa luotollinen yritystili
FI38 50894020 000423. Luottoraja 25 228,19 €. Luottoprovisio 2 %, kuukausieräksi
muodostuu 42,04 €. Varsinaisesta luotosta maksetaan erikseen korkoa. Kyseisellä
tilillä luottoa ei ole käytetty useaan vuoteen.
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Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa heti luoton tililtä
FI38 50894020 000423. Muilta osin kyseinen tili jää käyttöön.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

124 § LUOPUMINEN PITKÄAIKAISTEN HAUDANHOITOSOPIMUKSIEN TEKEMISESTÄ
(KESÄ- JA KASTELUHOITO)
Toivakan seurakunnan nykykäytäntönä on, että pitkät haudanhoitosopimukset ovat
kestoltaan 3 tai 5 vuoden sopimuksia.
Monet seurakunnat ovat luopuneet pitkäaikaisista haudanhoitosopimuksista. Tämä
käytäntö on syytä ottaa käyttöön myös Toivakassa.
Pitkäaikaiset sopimukset ovat hankalia kahdesta syystä:
1) ne eivät pysty reagoimaan yleisiin kustannusnousuihin, jolloin pitkänäköisen
hinnoittelun tekeminen on vaikeaa.
2) eripituiset sopimukset aiheuttavat sekaannusta ja ovat työläämpiä kuin selkeät
vuosisopimukset.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Toivakan seurakunta luopuu
1.1.2013 alkaen pitkäaikaisten haudanhoitosopimuksien tekemisestä. Jatkossa kaikki
sopimukset ovat yhden vuoden sopimuksia.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

125 § HAUTAINHOITOMAKSUJEN TARKISTUS
Talouspäällikön esitys: Toivakan seurakunta nostaa 1 vuoden hautainhoitomaksuja
seuraavasti 1.1.2013 alkaen.
kesähoito:

65 € (nyk. 60 €)

kasteluhoito: 45 € (40)
kukat: hopeavillakko 1,70 € (1,50); verenpisara 4,50 € (4,20); ruusubegonia 6 €
(5,50).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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126 § ERÄÄNTYNEET MYYNTILASKUT
Talouspäällikön esitys: Kirjataan luottotappioksi seuraavat erääntyneet
myyntilaskut:
-

Virkatodistusmaksuja v. 2010-2012
Tilanvuokria v 2010-2011
Muut laskut v 2010
Yhteensä:

49,50 €
174,00 €
100,00 €
323,50 €

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

127 § RIPPILEIRIMAKSUT
Toivakan seurakunnan rippileirimaksut ovat olleet omilta seurakuntalaisilta 100 euroa
ja muilta (toinen seurakunta, väestörekisteri) 150 euroa.
Nuorisotyönohjaajalta on tullut toive, että maksu olisi kaikille sama. Monet näistä
nuorista käyvät toivakkalaisten kanssa samaa koulua, vaikka ovatkin kirjoilla eri
seurakunnassa. Heidän saattaa olla vaikea ymmärtää, miksi heiltä peritään tässä
yhteydessä korkeampaa maksua. Nuoret ja heidän perheensä ovat tunnetusti herkkiä
tasa-arvokysymyksissä. Toivakan mittakaavassa kyse on vain muutamasta
tapauksesta per vuosi. Taloudellinen hyöty on siis pieni, negatiivinen vaikutus voi
taas olla suhteettoman suuri. Sama taksa on myös selvä ja käytännöllinen.
Koska rippikoulun kulut ovat nousseet tasaisesti, eikä taksoja ole tarkistettu aikoihin,
on rippileirimaksua syytä korottaa. Nuoren leirivuorokausi maksaa yli 40 euroa
seurakunnalle, joten leirimaksut eivät kata leiristä kuin osan, puhumattakaan muista
kustannuksista (kyydit, isosten ja työntekijöiden korvaukset, välineet yms). Korotus
astuu voimaan ensi vuodesta ja se koskee kaikkia nuoria.
Painavista syistä nuorelle ja hänen perheelleen voidaan myöntää helpotusta
rippikoulumaksusta.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että rippikoulumaksu nostetaan 120
euroon. Kaikilta nuorilta peritään sama maksu riippumatta siitä, missä seurakunnassa
tai väestörekisterissä nuori on kirjoilla. Korkeammat taksat poistetaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

128 § VANHASILLAN TILAN SUOJELUKOHDE
Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen Henri Huusko toi esille mahdollisuuden, että
Vanhasillan tilalla olisi mahdollinen suojelukohde. Kyseessä on käytännössä
korjuukelvoton, jyrkkä rinnekohde, joka olisi mahdollista saada Metso-suojeluun.
Kohde on vanhaa metsää, jolla on myös luonnontieteellistä retkeilyarvoa. Sekä Henri
Huusko että Metsäkeskuksen Kari Turunen katsovat, että alueella on hyvä
mahdollisuus päästä suojelukohteeksi.
Jos kyseinen kohde pääsee suojelualueeksi, on Toivakan seurakunta oikeutettu
saamaan siitä kilpailukykyisen verottoman korvauksen.
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Kari Turunen on luvannut toimittaa kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä asiasta
tarkemman selvityksen. Samalla hän toimittaa hakemuspohjan ELY-keskusta varten.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen
suojelukohdehakemuksesta.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti hakea kyseistä aluetta suojelukohteeksi KeskiSuomen ELY-keskuksesta. Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherra Panu Partasen
ja talouspäällikkö Pirjo Korhosen allekirjoittamaan hakemuksen.

129 § TAPIOLAN TILAN SOVITTELUKORVAUS
Toivakan seurakunta on lähestynyt Tapiolan tilan (Vanhasilta tila RNO 5:253)
perikuntaa esityksellä, jotta tilan maanvuokrakiista-asia saataisiin selvitettyä.
Esityksessä mainitaan muuan muassa seuraavaa:
Toivakan seurakunta esittää, että se maksaa perikunnalle korvausta 2000 euroa.
Kerättyjen tietojen valossa seurakunta ei ole pakotettu tähän korvaukseen.
Korvaussumma maksetaan lähinnä asian loppuunsaattamiseksi. Seurakunta toivoo,
että asia voidaan sopia osapuolten välillä. Mikäli sopimusta ei synny, on seurakunta
valmis ratkaisemaan riidan oikeustoimin. Seurakunta jää odottamaan perikunnan
yhteydenottoa. Sen pohjalta asiasta tehdään sopimus ja tarvittavat päätökset.
Perikunta on suostunut seurakunnan sopimuseleeseen Kimmo Saraselta 15.10.2012
saapuneen sähköpostin välityksellä. Sovittu korvaus on 2000 euroa. Perikunta on
pyytänyt seurakuntaa laatimaan sopimuspaperit ja lähettämään ne heille postitse.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto delegoi kirkkoherralle ja talouspäällikölle valtuudet hoitaa Tapiolaasia loppuun. Kirkkoherra ja talouspäällikkö laativat sopimuspaperin konsulttien
avulla ja lähettävät sen postitse perikunnalle. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
seurakunta siirtää varat perikunnan/perikuntalaisten pankkitileille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

130 § TIEDOKSI
- Kirkkoherran päätökset nrot 13-15.
- Raiskin metsätien kunnostaminen, seurakunnan osuus kustannuksista 2753,00 €.
131 § SEURAAVA KOKOUS
Kirkkoherran esitys:
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään tarvittaessa to 15.11. klo 16.30 srkkodilla ennen kirkkovaltuuston kokousta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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132 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.51. Iltavirsi ja
Herran siunaus.

Toivakan seurakunta/kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 18.10.2012
Pöytäkirjan §§ 114-132
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: 114-123, 126, 130-132 §§

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja –aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Toivakantie 46
Postiosoite: Kirkkoherranvirasto, Toivakantie 46, 41660 TOIVAKKA
Sähköposti: toivakan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 124-125,127-129 §§
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

__________/________

