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Kirkkoherra Panu Partanen piti alkuhartauden. Virsi 465. Teksti
Jaakobin kirjeestä. Rukous.
12 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleeksi
uuden kirkkoherran johtamaan ensimmäiseen kokoukseen.
13 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

12-29 §
14 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Häkkinen ja Anneli
Torppa.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:
Panu Partanen
puheenjohtaja

Marja Alppisara-Virkki
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus: 5.3.2012
Pöytäkirjan on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

2012

__________________________
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Pöytäkirjan nähtävillä olo:
Kirkkoherranvirastossa 6.3.2012 – 7.4.2012 viraston aukioloaikoina.
Allekirjoitus ja virka-asema
Panu Partanen, kirkkoherra
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
15 §
Kirkkoherran esitys: Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

VAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA OLAVI JOUTTIJÄRVEN TILALLE
16 §
Kirkkoherran esitys: Kirkkoherra Panu Partanen valitaan vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Olavi Jouttijärven sijaan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

PALKKAUS UUDISTUKSEN VIIMEISEN VAIHEEN KÄYTTÖÖN OTTO-HAVA
17§
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki, 040 3565202
Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tavoitteena on oikeudenmukaisesti
määräytyvä ja kilpailukykyinen palkkataso. Tähän on mahdollista vaikuttaa
siten, että palkan asettamisen prosessiseurakunnassa on avoin, läpinäkyvä,
objektiivinen, joustava ja tasa-arvoinen.
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012-2013 allekirjoituspöytäkirjan
10 § 1 mom: Sopijaosapuolet pitävät tärkeänä, että kirkon työpaikoilla edistetään
tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa. Silloin on välttämätöntä, että kirkon yleisen
palkkausjärjestelmän tehtäväkohtainen ja harkinnanvarainen henkilökohtainen
palkanosa ovat aktiivisessa käytössä ja että työnantajan ja henkilöstön ja heidän
edustajiensa välinen vuoropuhelu palkkausta koskevissa asioissa on
työhön kannustavaa ja motivoivaa.
Työntekijälle säännönmukaisesti kuukausittain maksettava varsinainen palkka voi
sisältää osan, joka perustuu työnantajan tekemään arviointiin työntekijän työssä
suoriutumisesta. Sitä kutsutaan harkinnanvaraiseksi palkanosaksi (HAVA). Se
muodostaa yhdessä vuosisidonnaisen palkanosan kanssa henkilökohtaisen
palkanosan osuuden viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän varsinaisesta
palkasta.
HAVA:n maksaminen yksittäisille työntekijöille on mahdollista, kun HAVA on
järjestelmänä seurakunnassa käytössä ja kun sen käyttöönoton edellyttämät
valmistelut ja päätökset on seurakunnassa tehty.
HAVA voidaan ottaa käyttöön vuoden 2013 sopimuskorotuksiin sisältyvällä
paikallisella järjestelyerällä, jos työnantaja ja pääsopijajärjestöjen
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luottamusmiehet ovat siitä yksimielisiä ja vähintään 6 kuukauden arviointijakso
toteutuu ennen järjestelyerän voimaantuloajankohtaa 1.4.2013
Käyttöönottopäätöksessä tulee määritellä:
-

kuinka paljon varoja harkinnanvaraiseen palkanosaan osoitetaan
mistä suoritustasosta maksetaan
kuinka paljon/suoritustaso
mikä on noudatettavan arviointijakson pituus
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto

1) päättää ottaa käyttöön Toivakan seurakunnassa Kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen 2012-2013 mukaisesti Harkinnan varaisen lisän (HAVA).
2) päättää olla osoittamatta harkinnanvaraiseen palkanosaan ensivaiheessa varoja
vaan toteutetaan sisäänajo ’paperisena’
3) määritellään suoritustasot ja kuinka paljon tullaan per suoritustaso maksamaan
määritellään tulevaisuudessa
4)

päättää arviointijakson pituudeksi yksi vuosi.

5) Kirkkoherra ja talouspäällikkö valtuutetaan toimimaan seurakunnan edustajina
suhteessa omiin alaisiin.
6) Työntekijät valitsevat keskuudestaan yhden edustajan. .
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

18 § LOMAT
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki, 040 3565202
Työntekijöiden talviloma-ajankohdat :
Hannes Asikainen
Marja Alppisara-Virkki
Sinikka Jäntti
Minna-Mari Kivimäki
Marja Komulainen
Eija Kinnunen
Seppo Soininen

28.5-4.6.2012
12.-14.3.2012
27.2-.3.2012
5.4-14.4
13-16.3.2012
5.,30.4-3-5.5
26.2-3.3.2012

6
22 h ylityöt
20 h ylityöt
7
4
5
6

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen ja merkitsee tiedoksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti ja merkitsi tiedoksi
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19 § LASTENOHJAAJAN LOMAUTUSVIIKOT V. 2012
Kirkkovaltuustossa 3/2011 26§ on päätetty seuraavat lomautukset lastenohjaaja Eija
Kinnusen osalta:
1-15.1.
hiihtoloma
25-31.5
18-30.6
syysloma
joulukuun viikot 50-52
Sittemmin on ilmennyt, että Eija Kinnusen työntekijäliitolle yhden viikon lomautuksen
ovat liian lyhyitä, jotta ne voitaisiin korvata. He esittävät, että lomautusjaksot tulisivat
olla vähintään kahden viikon jaksoissa, mieluiten 3-4 viikon.
Kirkkoherra Panu Partanen on konsultoinut asiassa Lapuan hiippakunnan
lakimiesasessoria Jussi Liljaa. Hänen ohjeensa mukaan lomautusasia voidaan
korjata neuvostossa, koska lomautusviikkojen määrä pysyy ennallaan. Asiaa ei
tarvitse viedä kirkkovaltuustoon. Tiedonanto merkitään kirkkovaltuustolle.
Jatkossa kirkkovaltuustosta ei kannata ottaa esille näin yksityiskohtaisia seikkoja,
jotka liittyvät puhtaasti työnjohdollisiin tehtäviin. Työnjohdollinen vastuu lomautuksien
toimeenpanosta on kirkkoherralla.
Kirkkoherran esitys: Muutetaan työsopimuksen sisältöä niin, että lomautusviikkojen
määrä on 10 viikkoa vuodessa (sama kuin aiemmin). Kirkkoherra sopii alaisensa Eija
Kinnusen kanssa, miten nämä viikot rytmitetään toimintavuoteen. Tavoitteena ottaa
huomioon sekä työntekijän että seurakunnan etu. Tämänkaltainen työsopimus
mahdollistaa myös joustavan järjestelyn, mikäli toiminnassa tulee yllättäviä muutoksia
kesken toimintavuoden.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

20 § KIRKKOHERRAN VIRKAANASETTAJAISJUHLA 11.3.2012
Kirkkoherra Panu Partanen on suunnitellut juhlamessua yhdessä työntekijöiden
kanssa. Messuohjelma lähetetään lähipäivinä piispalle hyväksyttäväksi. Tämän
jälkeen kattava käsiohjelma annetaan kaikille toimittajalle.
Kirkkoherra on myös suunnitellut päiväohjelmaa, jonka runko on esityslistan liitteenä.
Kirkkoherran virkaan asettaminen on koko seurakunnan suuri ja melko harvoin
toistuva juhla. Luottamushenkilöiden läsnäolo on toivottavaa ja ensiarvoisen tärkeää.
Kirkkoneuvoston jäsenet tekevät oman osansa aktivoidakseen seurakuntalaisia ja
luottamushenkilöitä osallistumaan.
Virkaan asettaminen on myös näytösikkuna ulkopuolisille, sillä juhlaan on tulossa
väkeä kauempaakin. Maaningalta, Panu Partasen edellisestä seurakunnasta, on
tulossa bussillinen juhlavieraita. Juhla on tärkeä hoitaa tässäkin mielessä hyvin, että
annamme kuvan aktiivisesta ja hyvin hoidetusta seurakunnasta.
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Kirkkoon on syytä tehdä käsiohjelma juhlavieraille (myös piispan ehdotus).
Laadukkaan painojäljen saa yksinomaan painotaloista, kotikutoisilla tulostimilla jälki
on vaatimaton.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee virkaanasettamisjuhlasta ja esittää
tarvittaessa ohjelmaan muutoksia. Kirkkoherra laatii juhlasta kattavan käsiohjelman
toimittajalle ja suppeamman juhlavieraille. Viimeksi mainittu tilataan painotalosta.
Painokuntoon saattamisesta vastaa kirkkoherra. Sopivasta painomäärästä
keskustellaan. Kirkkoherra tekee hintatiedusteluja ja tilaa käsiohjelmat.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 § KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAJANKOHDAT KEVÄTKAUDELLA
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää kevätkauden 2012 kokouspäiviksi
27.3; 25.4; 23.5. Kokoukset alkavat klo 18.30 Uudessa pappilassa.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

22 § PIISPANTARKASTUKSEN OHJELMATOIMIKUNTA
Toivakan seurakunnassa järjestetään piispantarkastus 24.-26.8.2012.
Tätä varten suunnittelu pitää aloittaa jo keväällä. Piispantarkastuksen ohjelma on
laadittava kokoon lähikuukausien aikana.
Ohjelman suunnittelua varten on hyvä perustaa toimikunta.
Kirkkoherran esitys: Perustetaan piispantarkastuksen ohjelmatoimikunta. Sen
jäsenet ovat kirkkoherra Panu Partanen, rovasti Olavi Jouttijärvi,
nuorisotyönohjaaja Minna-Mari Kivimäki, kunnantyöntekijä ja 1-2 luottamushenkilöä
seurakunnasta. Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen ja valitsi Jorma
Staudingerin ja Marjatta Taipaleen seurakunnan luottamushenkilöedustajiksi.
Kirkkoherra valtuutettiin neuvottelemaan kunnan kanssa kunnan edustajan
saamiseksi työryhmään.
23 § JYVÄSKYLÄN KESÄN JA SEURAKUNNAN YHTEISKONSERTTI 13.7.2012
Kirkkoherran esitys: Koska Jyväskylän kesän ja seurakunnan yhteiskonsertti
13.7.2012 järjestetään yhteistyössä, seurakunta ei peri tilavuokraa. Kirkkoherra pitää
konsertissa tervetulotoivotuksen, väliaikakahvituksen tuotto menee
kokonaisuudessaan lähetystyön hyväksi.
PÄÄTÖS:
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24 § TYÖHARJOITTELIJA SEURAKUNNASSA
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki, 040 3565202
KK-KUNTO Jyväskylä tukee henkilöitä palaamaan työelämään erilaisin menetelmin.
Työharjoitteluun osallistuu henkilö, jonka työelämässä selviytymisen edellytyksiä ja
työkykyä on tarkoitus selvittää käytännön työtä tehden. Tavoitteena on, että työhön
valmennuspaikka antaa kuntoutujalle mahdollisuuden kokeilla käytännössä ennalta
sovittuja työtehtäviä, jotka soveltuvat kuntoutujalle terveydentila huomioiden.
Jouni Niininen on ottanut yhteyttä seurakuntaan kertoen kiinnostuksesta
seurakuntamestarin/suntion työhön tutustumiseen.
Työharjoittelu kesto 13.2-10.6.2012. Työaika on 5h/päivä. Työnantajalle ei
aiheudu kuluja ja työhöntutustuja on vakuutettu KK-Kunnon puolesta.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi
PÄÄTÖS: Merkittiin

25 § LAUSUNTO SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOKSESTA
Kirkkoherran esitys: Johtoryhmä (valtuuston pj., neuvoston vpj., talouspäällikkö,
kirkkoherra) laatii seurakuntien rakennemuutoksesta alustavan esityksen, joka
käsitellään neuvostossa. Neuvoston esitys annetaan kirkkovaltuustolle päätettäväksi.
Lausunnon pitää olla Kirkkohallituksessa 30.4. mennessä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti kutsua valtuustoseminaarin koolle 21.3.klo 18.00.
Kutsuttavat kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet. kirkkoneuvosto ja henkilöstö

26 § TILAVUOKRASTA VAPAUTTAMINEN
Veijo Heinonen konsertoi seurakuntakodilla 6.5.2012. Tilaisuudessa esiintyy myös
Salomonin pojat. Näin ollen konsertti toteutuu yhteistyössä seurakunnan kanssa. Se
ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa.
Veijo Heinonen on lukuisilla tavoilla tehnyt yhteistyötä seurakunnan kanssa mm.
musiikin ja hautaustoimen yrityksensä kautta. Pyhäinpäivänä hän on tarjonnut
omaisille ja muulle kirkkoväelle kahvit seurakuntakodilla. Hän esiintyi sekä Panu
Partasen tulojuhlassa että tulevassa virkaan asettamisessa.
Veijo Heinonen lupautui tarvittaessa auttamaan siivouksessa tapahtuman jälkeen.
Kirkkoherran esitys: Edellä mainituin perusteluin Veijo Heinonen vapautetaan
tilavuokrasta (koskien myös kirkkoa jos konsertti siirretään sinne). Siivousvastuu
sovitaan erikseen lähempänä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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27 § TILOJEN VUOKRAUSMENETTELY KIRKKOHERRAN VASTUULLE
Kirkkojärjestys 14 LUKU 2 §
Kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä. (16.5.2002/1202)
Toivakan seurakunnassa peritään tilavuokrat sovittujen taksojen mukaan. Vastaan
tulee kuitenkin tilanteita, jolloin kyseessä on seurakunnan kanssa yhteistyössä
tapahtuvaa toimintaa tai ilmenee muita edellytyksiä tilavuokrasta vapauttamiselle.
Tälle käytännölle on hyvä laatia selvä ohjeistus.
Työnjohdollisesti on perin kankeaa, jos jokainen tilavuokrausta koskeva päätös
alistetaan kirkkoneuvostolle. Järkevää ja joustavaa on, että virkamiespäätöksille
annetaan kohtuullinen painoarvo. Näin myös seurakuntalaisia voidaan palvella
ripeämmin, sillä tilapäätöstä ei tarvitse odotella seuraavaan kirkkoneuvoston
kokoukseen. Vastaavanlainen käytäntö on käytössä rovastikunnan alueella esim.
Petäjävedellä ja Muuramessa.
Kirkkoherran esitys: kirkkoherra ja kirkkoneuvosto päättävät edelleen yhdessä
kirkon ja seurakunnan tilojen käytöstä kuten kirkkojärjestys määrää. Kirkkoneuvosto
delegoi kuitenkin yhteisellä sopimuksella työnjohdollista toimivaltaa enemmän
kirkkoherralle. Selvissä tapauksissa riittää, että kirkkoherra tekee itsenäisesti
virkamiespäätöksen esim. tilavuokrasta vapauttamisen suhteen. Tämä tuodaan
tiedoksi neuvostolle, jolloin kirkkoneuvosto voi puuttua kirkkoherran mahdollisiin
epäjohdonmukaisiin päätöksiin.
Tiivistetysti ohjeistus:
1) kirkkoherra tekee normaalista tilavuokrauskäytännöstä poikkeavat päätökset
itsenäisesti, mikäli alla mainittu kriteeristö täyttyy. Päätöksestä tehdään
virkamiespäätös.
2) kriteeristö koostuu seuraavasti: a) onko kyseessä seurakunnan toiminta tai
seurakunnan kanssa yhteistyössä tapahtuva toiminta; b) onko toiminta
puhtaasti bisneshakuista vai ei; c) onko tilavuokraaja toiminut merkittävästi
seurakunnan edun eteen tai tehnyt sen kanssa pitkää yhteistyötä; d) jokin
muu merkittävä tekijä.
3) Mikäli kyseessä on rajatapaus, ns. kriteerien tulkinta on vaikeaa, asia
käsitellään kirkkoneuvostossa erikseen.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti
28 § ILMOITUSASIAT
-

Piispantarkastusta koskeva kokous johtavien luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden kanssa ke 30.5. klo 12 pappilassa. Paikalle kutsuttu:
Panu Partanen (khra), Marja Alppisara-Virkki (talouspäällikkö), Jorma
Staudinger (kv. pj), Reijo Koskinen (kn. vpj.) Marjatta Taipale (kv. vpj.).
Mukana Kai Jantunen ja Heikki Lepoaho.

- Kutsu maaseutuseminaariin 12.3.2012 Suolahteen
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- Lähetysseuralta tullut tiedote Haminan vuosikokouksen hallituksen
ehdokasasettelusta.
- Eläkeläisten kirkkopyhä 4.3. klo 10-. Vieraita Jyväskylästä 70 henkeä.
- Naistenpäivä 8.3. klo 17.30- seurakuntakodilla
- 14.3. eläkeväen kinkerit
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi.

29 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55. Iltavirsi 560. Herran siunaus.

__________/________

