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Torstaina 16.8.2012 klo 17.00-19.42
Hautausmaakatselmus/Uusi Pappila, Toivakantie 46

Jäsenet
(läsnä = x)

x
x
x
x

Muut

x
x

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

x
x
x
x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

vara.pj

(muuttanut srk:sta pois)
varajäsen
kv pj; saapui klo 19.00
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

102 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Virsi 470 ja rukous.
103 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

102-113 §§
104 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Marttinen ja
Sointu Ojonen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

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

16.8.2012

__________________________
Pentti Marttinen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

16.8.2012

__________________________
Sointu Ojonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 17.8.-17.9.2012 sen aukioloaikoina.
Allekirjoitus ja virka-asema
Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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105 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

106 § HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
Kirkkoneuvosto suorittaa ennen kokousta säännönmukaisen
hautausmaakatselmuksen.
Kirkkoherran esitys:
Hautausmaakatselmuksesta laaditaan muistio talouspäällikön toimesta. Muistio
liitetään kokouspöytäkirjaan (Liite I).
Muistio saatetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

107 § KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kneuv 70 §/2012
Hannes Asikainen on hoitanut Toivakan seurakunnan C-kanttorin virkaa 23.9.2009 lähtien.
Virka on osa-aikainen (60%). Hänellä ei ole virkaan muodollista pätevyyttä. Virkaa ei ole
avattu, vaan sitä on hoidettu tilapäisjärjestelyin kolmen vuoden sopimuksella. Tällä
menettelyllä on ollut Lapuan tuomiokapitulin lupa. Voimassaoleva työsopimus päättyy
22.9.2012.
Kirkkoherra on konsultoinut asiassa lakimiesasessori Jussi Liljaa. Tämän keskustelun kautta
on käynyt ilmi, että tilapäisjärjestelyn jatkaminen on edelleen mahdollista. Tätä menettelyä
tukee nykyinen toimiva käytäntö, johon sekä Hannes Asikainen ja seurakunta ovat olleet
tyytyväisiä. Myös kanttoreiden heikohko työtilanne puoltaa toimivan nykyjärjestelyn jatkamista.
Kirkkoherra on käynyt keskustelun Hannes Asikaisen kanssa. Hänellä on kiinnostusta jatkaa
työtehtävässään. Lisäksi hän on pyytänyt tarkistusta palkkaukseensa valmistuttuaan tänä
keväänä kirkkomuusikoksi.
Hannes Asikainen on kertonut pyrkineensä Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosastolle
Kuopioon.
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunta anoo lupaa Lapuan tuomiokapitulilta jatkaa C-kanttorin viran täyttämistä
tilapäisjärjestelyin. Lupaa anotaan kolmivuotiskaudeksi 23.9.2012-22.9.2015.
Kirkkoneuvosto toivoo, että tuomiokapituli voisi päättää asiasta mahdollisimman pikaisesti,
jotta työntekijän ja seurakunnan edut voidaan turvata hyvissä ajoin.
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Mikäli seurakunnan anomus hyväksytään tuomiokapitulissa, kirkkoneuvosto valitsee kanttorin
osa-aikaisen viran (60%) hoitajaksi Hannes Asikaisen. Samalla hänen palkkauksensa
tarkistetaan.
Nämä päätökset kirkkoneuvosto vahvistaa saadessaan lausunnon tuomiokapitulista.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lapuan tuomiokapitulin lakimiesasessorilta Jussi Liljalta on tullut tieto, että edellä
mainittu päätös täytyy viedä poikkeusjärjestelyn osalta kirkkovaltuuston päätettäväksi
(KJ 6:40 §:n 3 mom).
Kirkkoherra on saanut tuomiokapitulista luvan edetä asiassa niin, että Toivakan
seurakunta voi sopia virkaa hoitavan Hannes Asikaisen kanssa jatkosta.
Tuomiokapitulin puoltava päätös tulee myöhemmin. Järjestelyä puoltaa myös
seurakunnan kireä taloustilanne.
Kirkkoneuvoston päätös 70§/2012 päätös on muilta osin voimassa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että kirkkovaltuusto anoo
lupaa Lapuan tuomiokapitulilta jatkaa C-kanttorin viran täyttämistä tilapäisjärjestelyin.
Virkaa ei toistaiseksi avata. Lupaa anotaan kolmivuotiskaudeksi 23.9.201222.9.2015.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

108 § VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VT. KANTTORI HANNES ASIKAISELLE
Vt. kanttori Hannes Asikainen on pyytänyt palkatonta virkavapautta ajalle 1.10.31.12.2012.
Virkavapauden aikana kanttorin virkaa hoidetaan toimituspalkkioin. Viranhoitajana
toimii Suvi Sievänen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää palkattoman virkavapauden Hannes Asikaiselle ajalle 1.10.31.12.2012. Tämä päätös astuu voimaan, mikäli kirkkovaltuusto päättää
kirkkoneuvoston esityksen mukaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

109 § KOLEHTISUUNNITELMA
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kirkkoherran laatima kolehtisuunnitelma ajalle syys-joulukuu 2012 (Liite
II).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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110 § PUUKAUPAN TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen Henri Huusko on pyytänyt tarjouksen
seurakunnan leimikkoon (ks. Liite III tarjouspyyntöjen yhteenveto).
Hinnallisesti paras tarjous tuli Harvestialta. Katkonta on heillä myös hyvää, tekevät
myös pikkutukkeja sekä kuusesta että männystä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto tekee päätöksen, että se hyväksyy Harvestian tarjouksen ja tekee
heidän kanssaan kaupan tarjouksen mukaan.
Seurakunta valtuuttaa Henri Huuskon hoitamaan kaupan käytännönjärjestelyt.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

111 § SEURAAVA KOKOUS
Kirkkoherran esitys:
Tarvittaessa seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 13.9. klo 17
seurakuntakodilla.
Kirkkoherra ilmoittaa ajoissa, onko kokoukselle tarvetta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

112 § TIEDOKSI
- Kirkkoherran päätökset nrot 11-12.
- Kirkkoherran kertomus piispantarkastusta varten.
- Talouden ja hallinnon muistilista.
113 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo19.42. Iltavirsi 178 ja
Herran siunaus.

__________/________
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Toivakan seurakunta/kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 16.8.2012
Pöytäkirjan §§ 102-113
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:
§§ 102-108, 111-113.
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: §§ 109, 110.
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

__________/________

