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30 § Kokouksen avaus
Hartaus: virsi 54, khran puhe ja Isä meidän –rukous.
31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat 30-43 §§
32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Koskinen ja Pentti Marttinen .
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Marja Alppisara-Virkki
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus 2.4.2012
Pöytäkirjan on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

2012

Toivakassa

__________________________
Reijo Koskinen

2012

__________________________
Pentti Marttinen

Pöytäkirjan nähtävillä olo:
Kirkkoherranvirastossa 3.4.2012–3.5.2012 viraston aukioloaikoina.
Allekirjoitus ja virka-asema
Panu Partanen, kirkkoherra
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33 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
34 § HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÄT
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.1.2012 julistaa hautausmaan
kesätyöntekijöiden paikat haettaviksi. Tästä on ilmoitettu Toivakka toimii-liitteessä ja
seurakunnan www.sivuilla. Yhdistelmä hakijoista liitteessä 1.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
Talouspäällikkö muutti esitystään seurakuntamestarin lomituksen osalta. Jouni
Niininen on ilmoittanut kiinnostuksensa hoitaa tehtävää, Seppo Soinisen vuosiloman
aikana.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti valita hautausmaan kesätyöntekijöiksi: Maija
Kovasen, Jouni Niinisen (toimii srk-mestarin lomasijaisena) ja hänen kieltäytymisensä
varalle Aleksi Soinisen, Matti Lampisen, Emmi Myöhäsen, Inkeri Laurilan ja Johanna
Soimaharjun.
35 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki p. 040 3565202
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen
mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on
päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä KJ 15:9,3.
Tilivuosi kehittyi kokonaisuutena oikeaan suuntaan. Vuosikate on 19.179,87
positiivinen. Poistot toteutuivat suunnitellusti. Toimintatuotot kertyivät erityisesti
maksutuottojen osalta suotuisasti ylittäen 51,7%:lla budjetoidun. Toimintakuluissa
taas alitettiin budjetti 3,3 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat 11,8 %
budjetoitua pienempinä. Satunnaisiin tuottoihin budjetoidut myynnit eivät toteutuneet.
Yleishallinto
Yleishallinnon toimintakate on toteutunut 110,8 %:sti. Muut toimintatuotot eivät
toteutuneet budjetoidusti ja henkilöstökulut sivukuluineen ylittyivät 5,9 % ja palvelujen
ostot 15,6 %:a.

__________/________

2

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

3/2012

Seurakuntatoimi
Maksutuotot kehittyivät kauttaaltaan yli budjetoidun, paitsi kolehtituotot, jotka jäivät
62,9 %:iin budjetoidusta. Kokonaisuutena toimintatuotot ylittivät 16,4 % budjetoidun.
Toimitakuluissa ylittyivät henkilöstökulut ja palvelujen ostot, vastaavasti aineet
tarvikkeet ja tavarat alittivat budjetin 33,5 %:ia ja annetut avustukset 15,7%:ia.
Hautaustoimi
Hautaustoimen toimintakate tilivuonna verrattuna budjettiin osoittaa 68,2 % toteumaa.
Tämä johtuu hautainhoitohenkilökunnan palkkakulujen ja hautainhoitoon hankittujen
aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen kirjauksesta suoraan
hautainhoitorahastoon. Lisäksi maksutuotottojen kertymä on lähes kaksinkertaistunut
budjetoituun verratuna. Hautojen lunastus- ja hautauspalvelumaksujen kertymä on
toteutunut yli budjetoidun. Tuottoja on kertynyt 102,9 % enemmän kuin budjetoitu.
Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen toimintakate on toteutunut 97,4 %:sti. Maksutuotottojen kertymä
euromääräisenä virastotuotoissa on lähes kaksinkertaistunut budjetoituun verratuna,
ylitys 72 %. Metsätalouden tuotot toteutuivat 84 %:sti. Toimintatuotot toteutuivat 89
%:sti ja toimintakate 97,4 %:sti. Säästöä kertyi toimintakuluissa 6,2%:
Henkilöstömenot toteutuivat lähes budjetoidusti, samoin palvelujen ostot ja aineet
tarvikkeet ja tavarat.
Rahoitustoimi
Verotulot kehittyivät suotuisasti ja ylittivät 8 %:lla budjetoidun. Keskusrahastomaksut ylittyivät 19 % :lla ja verotuskulut 2,4 %:lla budjetoituun verrattuna.
Taseen vastattavaa puolen korjaaminen
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää selvittää seuraavaan
tilinpäätökseen mennessä taseen Omaan pääoman, Toimeksiantojen pääomiin
kuuluvien diakonia ja sankarihautarahastojen tarkoituksenmukaisuuden, lakkauttaa
rahastot ja tulouttaa rahaston pääoman vastaavalle työalalle tuloslaskelmaan.
Liite 2.
Kneuv 25.4. käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja lähettää sen kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja lähettää sen kirkkovaltuustolle
sekä esittää, että kirkkovaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille v.
2011 tileistä. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 558,59 € siirretään
edellisten tilikausien yli/alijäämätilille
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2011 tilinpäätöksen ja lähettää sen
tilintarkastajille tilintarkastusta varten.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.
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TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS KIRKKOHALLITUKSELLE
Kirkkoherran esitys:
Haetaan Kirkkohallitukselta määräaikaista toiminta-avustusta. Hakemus toimitetaan
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon kautta. Kirkkoneuvosto pyytää
tuomiokapitulia lähettämään hakemuksen lausuntoineen edelleen Kirkkohallitukseen.
Hakemuksen tulee olla Lapuan tuomiokapitulissa 15.4.2012 mennessä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön laatimaan
avustushakemuksen ja toimittamaan sen tuomiokapitulin käsittelyyn.

37 §

LAPSIKUORON LEVYN TULO- JA MENOARVIO
Lapsikuoro julkaisee cd-levyn 15.4. Silloin pidetään konsertti srk-kodilla klo 18.
Lapsikuoron levyn alustava budjetti muodostuu seuraavasti:
Kulut (1000 kpl/cd-levyä):
Masternauhan kustannukset: 3037,50
[Markku Perttilän laskutus pohjista: 1537,50 €
Markku Perttilän palkka: 500 €
Esko Turpeinen: 1000 €]
Muut kulut: 1679 €
Jarkko Lemetyinen, kansien suunnittelu ja taitto: 246€
Tekijänoikeusmaksut : 330 € sis alv 0%?
Painokulut: 1038 €
Rahtikulut: 65 €
Kaikki kulut yhteensä: 4716 €
Tulot:
Kunnan kulttuuritoimen avustus: 1000 €
Leijonien avustukset: 750 €
Seurakunnan rahoitus: 1000 € (v. 2011) + 2000 € (v. 2012)
Kaikki tulot yhteensä: 4750 €
--Kirkkoherra on keskustellut budjetista kanttori Hannes Asikaisen ja talouspäällikkö
Marja Alppisara-Virkin kanssa.
Tulimme siihen johtopäätökseen, että levyn julkaiseminen on rahoitukseltaan mittava
tämänkokoiselle seurakunnalle ja seurakunnan osuus 3000 € on nykyisessä
taloustilanteessa varsin avokätinen. Toisaalta tällainen projekti on merkittävä
kasvatuksellinen ja kulttuurinen teko, jota seurakunnan tulee tukea.
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Lisäksi on ongelmallista, jos levyä myydään enemmän kuin kustannuksen
kokonaiskulujen verran. Seurakunta ei voi tehdä voittoa myynnillään eikä se voi
rahastoida mahdollisia tuloja jatkoa varten. Myyntitulojen tulee vastata menoja, jotta
menettely olisi lain edellytyksien mukainen.
Kanttori Hannes Asikainen selvittelee Teoston kautta tarkennuksia laskentaan ja
siihen, miten Toivakan seurakunta joutuu maksamaan arvonlisäveroa levystä.
Talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki pyytää konsulttiapua verohallinnosta, jotta
projektin oikeellisuus tulee noudatetuksi.
Levyn hinnaksi on alustavasti ajateltu 10 €/kpl. Myyntimäärä liikkuu 300-500
kappaleen tasossa. Myyntimäärät ja lisäselvitykset ratkaisevat lopullisen hinnan.
Kirkkoherran esitys:
Seurakunnan osuutta levyn tukemisessa pyritään kattamaan osittain levyn
myyntituloin. Koska kunnan kulttuuritoimi on tukenut levyä 1000 €, seurakunta ei voi
hyvällä omalla tunnolla tukea sitä ainakaan vähempää.
Seurakunnan tuki pyritään rajaamaan yhteensä 1500 euroon aikaisemman 3000
euron sijaan.
Mahdolliset myyntitulot, kustannuksien vähentämisen jälkeen, tilitetään kirkon
avustusjärjestöille yhteisen sopimuksen mukaan (KUA/SLS)
Kirkkoherra ja talouspäällikkö valvovat projektin oikeellisuutta.
Kirkkoneuvoston käytyä keskustelun asiasta kirkkoherra muutti esitystään
seuraavasti:
Seurakunnan avustus lapsikuorolle on 1000 €, joka on myönnetty v. 2011 budjetissa.
Levynmyyntituloilla katetaan kulut, jotka ylittävät avustuksen määrän.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen.
38 §

’TAPIOLAN’ RAKENNUSTEKNINEN ARVIO
PTS-kiinteistötekniikka on tehnyt rakennusteknisen arvion Vanhasilta-tilalla olevasta
’Tapiolan’ rakennuksesta. Liite 3.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee raportin tiedoksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi raportin tiedoksi.

39 §

SEURAKUNTATALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee seurakuntatalouden tervehdyttämisestä lyhyellä ja
lähivuosien aikavälillä. Sovitaan miten johtoryhmä lähtee asiaa jatkossa työstämään.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi ja päätti jatkaa keskustelua
seuraavissa kokouksissa talouden tervehdyttämisen osalta.
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SUOMEN PIPLIASEURAN MUISTAMINEN
Kirkkoherran esitys:
Suomen Pipliaseura täyttää nyt maaliskuussa 200 vuotta. Se on Suomen vanhin
kristillinen järjestö ja ekumeeninen toimija, lähetysjärjestö ja kirjakustantaja.
Toivakan seurakunta haluaa muistaa näin merkittävää kirkollista toimijaa heidän
suurena juhlapäivänään. Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja osoittaa
määräämänsä summan Pipliaseuran raamatunkääntäjien koulutukseen: FI58 8000
1800 0557 83.
Keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti esitystään seuraavasti:
Merkitään tiedoksi, että Pipliaseuralle on myönnetty talousarvioavustusta 300 € v.
2012. Avustus on jo maksettu.
PÄÄTÖS: Merkittiin.

41 §

TIEDOKSI
-

-

42 §

kirkkoherran kirjoitus Toivakan seurakunnan onnittelukäytännöistä
Kirkon langattomien mikkien uusimistarve lähiaikoina, koska nykyiset taajuudet
poistuvat käytöstä siirtyessään matkapuhelinverkkoon. Langattomissa mikeissä
tulee olla toimilupa.
kirkon saavutettavuusohjelman luonnos
Lapuan hiippakunnan toimintakertomus vuodelta 2011
kirkon esite loppumassa, kestää vielä tämän vuoden. Varataan ensi vuoden
budjettiin määrärahat päivitettyä esitettä varten.
1.4. palmusunnuntain perhemessu
15.4. lapsikuoron levynjulkistamiskonsertti
18.4. hiippakuntasihteeri Kai Jantunen tulee työyhteisövierailuille
22.4. veteraanipäivän konsertti, Raimo Laukka & Korsupartio. Lipunmyynti.
27.4. Hannes Asikaisen näyttökonsertti Jyväskylän kaupunginkirkossa klo 18.
16.5. nuorille miehille (25-40v) suunnattu ilta Hirsiahossa. Yhteistyössä
helluntaiseurakunnan kanssa.
talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkin irtisanoutumisilmoitus.
Marja Alppisara-Virkki jätti irtisanoutumisilmoituksen 1.8 alkaen
Toivakan seurakunnan talouspäällikön virasta. Kertyneet vuosilomat ja
osan ylityötunteja hän pitää 1.5 alkaen niin, että viimeinen
virassaolopäivä on 31.7.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKAAN ASETTAMINEN
Kirkkoherran esitys:
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran virkaan asettaminen pidetään 9.4.2012.
Tilaisuuteen osallistuvat Toivakan seurakunnan edustajina Jorma Staudinger ja
Marjatta Taipale.
PÄÄTÖS: esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

43 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55, virsi 509 ja Herran siunaus.
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Toivakan seurakunta / Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 27.3.2012
Pöytäkirjan §§ 30-43
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:
§§ 30-33, 36, 38-41, 43.
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: §§ 34, 35, 37, 42.
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

__________/________

