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tiistai 17.4.2012 klo 18.30-20.00
Uusi Pappila, Toivakantie 46

Jäsenet
läsnä = x

x Raija Häkkinen
x Reijo Koskinen
x Pentti Marttinen
x Sointu Ojonen
poissa Elina Rantalainen
x Matti Tiainen
x Anneli Torppa

Muut

poissa Jorma Staudinger
x Marjatta Taipale
x Panu Partanen
x Marja Alppisara-Virkki

vara.pj

ilmoittanut esteestä 9.4.
varajäsen

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/ puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

44 § Kokouksen avaus
Jakeita kirjeistä Korinttolaisille ja Efesolaisille. Virsi 525:1, 4, 6.
45 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

44-55 §§
46 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Sointu Ojonen ja Matti Tiainen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi
Sointu Ojosen ja Matti Tiaisen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Marja Alppisara-Virkki
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus 23.4.2012
Pöytäkirjan on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

2012

Sointu Ojonen

Toivakassa

2012

Matti Tiainen

Pöytäkirjan nähtävillä olo:
Kirkkoherranvirastossa 24.4.2012 –24.5.2012 viraston aukioloaikoina.
Allekirjoitus ja virka-asema
Panu Partanen, kirkkoherra
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47 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Muutosesitys:
Talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki esitti § 53 siirtämistä ennen § 55.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti talouspäällikön ehdottamalla
muutoksella.

48 § TALOUSPÄÄLLIKÖN IRTISANOUTUMINEN
Talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen
kirkkoneuvoston kokouksessa 27.3.2012. Irtisanoutumisaika on yksi kuukausi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Marja Alppisara-Virkille eron Toivakan seurakunnan
talouspäällikön virasta 1.8.2012 alkaen.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto myönsi eron esityksen mukaisesti.

49 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Marja Alppisara-Virkki on hoitanut talouspäällikön virkaa 60-prosenttisesti 10.1.2011
alkaen.
Tänä aikana on käynyt selväksi, ettei kyseinen työaika riitä työtehtävien huolelliseen
hoitamiseen. Talouspäällikön tehtävänkuva on laaja, ja sitä lisää vastuu
kirkkoherranviraston toiminnasta. Monessa pienessä seurakunnassa on vähintään
osa-aikainen toimistosihteeri kirkkoherranvirastossa, joka Toivakasta puuttuu.
Käytännössä Marja Alppisara-Virkin työpanos on vastannut nelipäiväistä työviikkoa
(85%), kun huomioidaan ylityöt.
Paikallisten muutoksien (mm. uusi kirkkoherra) ja kokonaiskirkollisten muutoksien
(mm. Kipa) näkökulmasta tarvitaan talouspäällikkö, jonka työaika on vähintään
nelipäiväinen. Muussa tapauksessa seurakunnan etu kärsii.
Uuden talouspäällikön perehdytykseen on varattava aikaa ja varoja. Myös nousevat
palkkakustannukset on syytä ottaa huomioon.
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Uuden viranhaltijan toivotaan aloittavan työt mahdollisen pikaisesti nykyisen
talouspäällikön vuosiloma –ja ylityösijaisena. Kuitenkin viimeistään 1.8.2012, jolloin
virka vapautuu.
Kirkkoherran esitys:
Toivakan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan talouspäällikön
virka julistetaan avattavaksi osa-aikaisena (85%). Työaika vastaa nelipäiväistä
työviikkoa.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen, virka julistetaan hakuun
2.5.2012 alkaen. Virka julistetaan haettavaksi Keskisuomalaisessa ja Kotimaalehdessä sekä Toivakan seurakunnan, kirkon ja työvoimaviranomaisten nettisivuilla.
Hakuaika päättyy 23.5. mennessä.
Hakuprosessiin haastattelujen ja esityksen valmisteluun kirkkoneuvosto valitsee
työryhmän.
Kirkkoherra muutti esitystään keskustelun jälkeen:
1) Talouspäällikön osa-aikaisuusprosentiksi esitetään 80 %
2) virka julistetaan hakuun 26.4.2012 alkaen
3) Hakuaika päättyy 18.5.2012
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen muutoksen jälkeen yksimielisesti. Hakuprosessin
hoitajaksi valittiin Panu Partanen, Jorma Staudinger, Elina Rantalainen ja Raija
Häkkinen.

50 § KOLEHTISUUNNITELMA HUHTI-ELOKUU 2012
Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman huhti-elokuulle 2012. Epähuomion vuoksi
kolehdit välillä 1.-15.4. joudutaan vahvistamaan jälkikäteen.
Kolehtisuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen määräysten mukaan. Siinä on
huomioitu myös hiippakunnalliset ja rovastikunnalliset kolehdit sekä Toivakan
seurakuntaelämän paikalliset piirteet.
Kolehtisuunnitelma on toimitettu esityslistan liitteenä.
Kirkkoherran esitys:
Liitteenä oleva kolehtisuunnitelma hyväksytään.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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51 § LAUSUNTO SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOKSESTA
Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä 2008–2011 on antanut
loppuraporttinsa, joka on julkaistu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
keskushallinnon sarjassa C 2011:5. Loppuraporttiin voi tutustua osoitteessa
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=rakennemuutos.
Ohjausryhmän loppuraportin mukaan kirkon paikallistason rakenteita haastavat
monet seikat, kuten yleinen talouskehitys, kirkon jäsenmäärän kehitys ja nykyisessä
hallitusohjelmassa oleva tavoite kuntarakenteiden uudistamisesta tämän
hallituskauden aikana. Ohjausryhmä on loppuraportissaan katsonut, että kirkon
paikallistason rakenteita on syytä kehittää, jotta kirkon ja seurakuntien perustehtävän
toteuttaminen turvataan.
Loppuraportissa kuvataan kolme rakennevaihtoehtoa: a) seurataan kuntarakenteiden
kehittymistä; b) rovastikunta-rakennemalli; c) hiippakunta-rakennemalli.
Ohjausryhmä suosittelee lähtökohdaksi rovastikuntamallia. Seurakunnat ja
hiippakunnat voivat ottaa kantaa raporttiin ja rakennemalleihin kevään 2012 aikana,
viimeistään kuitenkin 30.4. mennessä. Johtopäätökset viedään kirkolliskokoukseen
marraskuussa 2012.
Palautetta pyydetään kirkon paikallistason kehittämistarpeista ja siinä huomioon
otettavista näkökulmista sekä loppuraportissa esitetyistä kehittämismalleista.
Palautteessa tulisi erityisesti ottaa kantaa siihen, mikä esitetyistä malleista olisi paras
mahdollinen jatkokehityksen pohjaksi. Lisäksi palautteessa toivotaan otettavan
kantaa seurakunnan kriteereihin eli siihen, mitkä asiat kirkon toiminnallisen
perusyksikön tulisi kyetä hoitamaan ja mistä vastaavasti tulisi päättää laajemman
alueen puitteissa. Myös muutosprosessin tukemisesta ja uudistuksessa käytettävistä
termeistä pyydetään kannanottoa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto laatii lausunnon seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän
loppuraportista. Lausunto lisätään pöytäkirjan liitteeksi. Se toimitetaan edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoherra muutti esitystään keskustelun jälkeen:
1) Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran laatiman Toivakan seurakunnan
lausunnon ja delegoi kirkkoherran toimittamaan lausunnon pohjalta palautteen
Kirkkohallitukselle.
2) Lausunto toimitetaan Kirkkovaltuuston jäsenille kokouskutsun yhteydessä.
3) Kirkkovaltuuston huomiot ja kommentit voi kirkkoherra ottaa huomioon lausunnon
palautteessa.
4) Kirkkoherra toimittaa lausunnon työntekijöille.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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52 § RAUHALA-YHTÖIDEN KANSSA SOLMITUN KIRJANPITO JA PALKANLASKENTASTATUS OHJELMISTON IRTISANOMINEN
Kipan johtokunta on viikolla 12 hyväksynyt Toivakan seurakunnan siirtymisen kirkon
palvelupalvelukeskuksen asiakkaiksi 1.1.2013 alkanen. Kirkon palvelukeskuksesa
hoidetaan seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta jatkossa.
Toivakan seurakunnalla on kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmiston käyttösopimus ja
kirjanpidon ja palkanlaskentapalvelujen palvelusopimukset Rauhala Yhtiöiden kanssa.
Sopimuksen irtisanominen on kirkkoneuvoston tehtävä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Rauhala Yhtiöiden kanssa solmitun kirjanpito ja
palkanlaskennan ohjelmiston käyttösopimuksen 30.4.2012 mennessä niin, että
järjestelmän käyttö päättyy 1.4.2013. Palvelusopimuksien irtisanominen tehdään
myöhempänä ajankohtana.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
53 § RAAMATTUVISAN TUKEMINEN
Raamattuvisa on valtakunnallinen 5.-6.-luokkalaisille suunnattu raamattuaiheinen
tietokilpailu, jonka järjestävät yhteistyössä Opetushallitus, Kirkkohallitus ja
Kirkkopalvelut. Keväällä 2012 Raamattuvisa juhlii 20-vuotissyntymäpäiviään.
Raamattuvisa käydään aiemmasta poiketen alusta loppuun joukkuekilpailuna kolmen
hengen joukkueissa. Kilpailu etenee keväällä 2012 kolmessa vaiheessa:




Ensimmäinen vaihe kouluissa 18.1.2012
Toinen vaihe seurakunnissa 21.3.2012
Finaali Helsingissä Mikael Agricolan kirkossa 21.4.2012

Toivakan koulun joukkue on selviytynyt valtakunnalliseen finaaliin Helsinkiin. Mukana
ovat 6. luokan oppilaat Jenna Elo, Hilma Myöhänen ja Maiju Soininen. Saattajina
opettaja Anni-Maija Muurikainen sekä Markus Elo.
Anni-Maija Muurikainen on ottanut yhteyttä Toivakan seurakuntaan ja pyytänyt siltä
avustusta matkakuluihin. Kirkkoherra on keskustellut kunnan sivistystoimenjohtajan ja
helluntaiseurakunnan pastori Miika Huotarin kanssa. He ovat myös tahoillaan mukana
kulujen kattamisessa.
Kirkkoherra tulee olemaan yhteyksissä kilpailijoihin toivottaen heille menestystä
kilpailussa.
Vaikka Raamattuvisa ei ole suoranaisesti seurakunnan toimintaa, sen voi katsoa
edistävän seurakunnan varhaisnuorisotyötä. Tapahtuman organisoinnista kirkolla on
merkittävä panos. Lisäksi seurakunta haluaa tukea kirkon tärkeimmän peruskirjan,
Raamatun, tuntemusta nuorten keskuudessa. Tukemisella on myös symbolinen ja
imagollinen vaikutus: se antaa hyvän kuvan Toivakan seurakunnan toiminnasta
paikkakunnan lasten- ja nuorten parhaaksi.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto tukee Raamattuvisan osallistujia vapaaehtoisella avustuksella.
Avustussumma vastaa yhdensuuntaista matkakorvausta välillä Toivakka-Helsinki.
Avustuksen suuruus on noin 110 euroa (245 km x 0,45 snt = 110,25 euroa). Se
maksetaan laskua vastaan.
Kirkkoherra muutti esitystään keskustelun jälkeen:
Toivakan seurakunta antaa Toivakan koulun joukkueelle 100 € avustuksen finaaliin
osallistumista varten muun seurakuntatyön kustannuspaikalta (290 tililtä 4850 muut
avustukset).
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

54 § TIEDOKSI
Metsänhakkuut v. 2012
- Metsänsuunnitelman mukaiset hakkuut v. 2012 alkavat keväthakkuilla tiloilla nro 08533-123J-11/1 . Budjetoidut metsänmyyntitulot v. 2012 ovat 44 903 €. Hakkuista
keväthakkuilla saadaan noin puolet budjetoidusta tulosta. Syksyn hakkuista sovitaan
erikseen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa.
Maisematyölupahakemusta koskeva naapurien suostumus
Toivakan kunnan kirkonkylän korttelissa kiinteistöllä Kanttorila Rn 5:566 (850-405-5566) suoritetaan Mika Sahlmanin hakemuksesta puistomainen hakkuu. Myönnettiin
naapurin suostumus työlle.
Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät
Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on 6.10.2012
Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella.
Taloustilanne per. 31.3.2012
Seurakunnan välitilinpäätös osoittaa 21.768,35 € vuosikatetta, toimintakate
105.686,04 €. Pankkitileillä on rahaa 126.404,95 €
55 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 20.00. Herran siunaus, virsi 558.
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Toivakan seurakunta / Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 17.4.2012
Pöytäkirjan §§ 44-55
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:
§§ 44-48, 54-55.
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
Telekopio:
Sähköposti: toivakan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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

__________/________

7

