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keskiviikko 23.5.2012 klo 18.30 – 19.57
Uusi Pappila, Toivakantie 46

Aika
Paikka
Jäsenet
läsnä = x

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

Muut

vara.pj

(estynyt)
varajäsen (estynyt)

Jorma Staudinger
x Marjatta Taipale
x Panu Partanen
x Sointu Ijäs

kv pj (estynyt)
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
sihteeri

65 § Kokouksen avaus
Virsi 571:1-3. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
66 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

65-79 §§
67 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Häkkinen ja Pentti
Marttinen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Sointu Ijäs
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus heti kokouksen jälkeen Uudessa pappilassa.
Pöytäkirjan on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

23.5.2012

__________________________
Raija Häkkinen

Toivakassa

23.5.2012

__________________________
Pentti Marttinen

Pöytäkirjan nähtävillä olo:
Kirkkoherranvirastossa 25.5.2012 –25.6.2012 viraston aukioloaikoina.
Allekirjoitus ja virka-asema
Panu Partanen, kirkkoherra
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68 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

69 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VALINTA
Määräajassa Toivakan seurakunnan talouspäällikön virkaa haki 10 henkilöä.
Kaikki hakijat täyttivät pätevyysvaatimuksen, opistotasoisen kaupallisen tai
hallinnollisen koulutuksen.
Työnhakijoille suoritettiin hakemusten perusteella ansiovertailu (LIITE II). Asetettu
ansiovertailujärjestys muodostui suuntaa antavaksi: sen tarkoituksena oli selvittää
ansioituneimmat hakijat haettuun tehtävään nähden. Näin ollen järjestys ei ole
tarkoitettu täysin täsmälliseksi, varsinkaan haastattelun ulkopuolelle jääneiden
kesken. Vertailu osoitti kuitenkin kiistatta sen, ketkä voitiin pyytää haastatteluun.
Ansiovertailussa huomioitiin yleinen työkokemus. Erityisesti huomioitiin työkokemus
vastaavista tehtävistä.
Ansiovertailussa korostettiin niiden tehtävänkuvien hallintaa, jotka mainittiin
työnhakuilmoituksessa (Liite I). Näitä tehtäviä olivat mm. talous- ja henkilöstöhallinto,
kiinteistöt, hautaustoimi ja hallinnon kokousten sihteerin tehtävät sekä
kirkkoherranviraston tehtävät). Eduksi katsottiin kokemus seurakuntatyöstä sekä
perehtyneisyys julkisen yhteisön talouteen ja hallintoon.
Ansiovertailun pohjalta haastateltaviksi päätettiin kutsua Pirjo Korhonen Joutsasta,
Margit Bister Pihtiputaalta, Seija Makkonen Hankasalmelta ja Maritta Tammela
Ylivieskasta.
Näistä kahdella hakijalla, Pirjo Korhosella ja Margit Bisterillä, on mittava kokemus
talouspäällikön tehtävien hoitamisesta seurakunnassa.
Haastattelun jälkeen Margit Bister soitti kirkkoherralle ja perui hakemuksensa. Hän
lähetti lisäksi myös sähköisen ja allekirjoitetun perumisilmoituksen.
Haastatteluryhmän esitys kirkkoneuvostolle perustuu suoritettuun ansiovertailuun,
henkilöhaastatteluun sekä hakijoilta pyydettyjen suosittelijoiden lausuntoihin. Näin
ollen arviointi perustuu kokonaiskuvaan: ansioituneisuuteen ja soveltuvuuteen.
Kirkkoherran esitys:
Haastatteluryhmä esittää, että kirkkoneuvosto valitsee Toivakan seurakunnan osaaikaiseen (80%) talouspäällikön virkaan Pirjo Korhosen.
Samoin haastatteluryhmä esittää, ettei varahenkilöksi aseteta yhtään hakijaa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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70 § KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 23.9.2012 ALKAEN
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 23.9.201222.9.2015.
Kirkkoneuvosto toivoo, että tuomiokapituli voisi päättää asiasta mahdollisimman
pikaisesti, jotta työntekijän ja seurakunnan edut voidaan turvata hyvissä ajoin.
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.

71 § LASTEN JA NUORTEN LEIRIEN VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
Kirkkoherran esitys:
Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat kesän 2012 leireillä ovat:
- 28.5. & 29.5. lasten leiripäivät, Eija Kinnunen.
- 15.-21.7 rippikoululeiri, Minna Kivimäki.
- 25.7.-1.8. partioleiri, Toivakan Lepinkäiset, Minna Kivimäki.
- 2.-3.8. eskarileiri, Eija Kinnunen.
- 3.-5.8. varkkarileiri I, Minna Kivimäki.
- 5.-7.8. varkkarileiri II, Minna Kivimäki.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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72 § LASTENOHJAAJAN NIMEÄMINEN LASTENLEIRIEN LEIRITYÖNTEKIJÄKSI
Kirkkoherran esitys:
Lastenohjaaja Eija Kinnunen nimetään elokuun alun lastenleirien ajaksi (välillä 2.7.8.2012) leirityöntekijän toimeen. Työaika on kokonaistyöaika.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

73 § HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖJAKSOT JA PALKKAUKSEN
VAHVISTAMINEN 2012
Valmistelu talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkki.
Kirkkoherran esitys:
Maija Kovanen
Aleksi Soininen
Matti Lampinen
Emmi Myöhänen
Johanna Soimaharju
Inkeri Laurila

4.6.-31.7.
14.5.-15.7.
11.6.-31.7.
25.6.-6.7.
23.7.-3.8.
4.6.-15.6.

10,45 €/h
9,50 €/h
8,64 €/h
6,61 €/h
6,61 €/h
6,61 €/h

Mikäli kesän sääolosuhteet vaativat, voidaan työsopimuksia vielä tarkastaa elokuun
osalta.
Palkkaukset noudattavat kirkon virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

74 § VUOSILOMAT LOMAKAUDELLA 2012
Vuoden 2012 lomakautta varten on valmistunut seuraava vuosilomasuunnitelma:
- Asikainen, Hannes

lomaoikeus 29ap

- Jäntti, Sinikka
- Kinnunen, Eija
- Kivimäki, Minna-Mari
- Komulainen, Marja
- Soininen, Seppo

lomaoikeus 21ap
lomaoikeus 38ap
lomaoikeus 38ap
lomaoikeus 38ap
lomaoikeus 38ap

28.5.-4.6. (vanhaa lomaa 6ap),
2.7.-5.8., jää 4ap.
18.6.-16.7., jää 0ap.
25.6.-29.7. & 13.-19.8., jää 8ap.
21.-30.6., 3.-7.7., 28.-30.8., jää 23ap.
25.6.-29.7., jää 13ap
13.6.-15.7., jää 13ap.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

75 § RAUHANYHDISTYKSEN AVUSTUSANOMUS
Jyväskylän Rauhanyhdistykseltä on tullut avustusanomus (kirjattu 21.4.2012).
Yhdistys anoo Toivakan seurakunnalta taloudellista tukea lapsi- ja nuorisotyöhön
sekä seuratoimintaan vuodelle 2013.
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Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunta ei myönnä talousarviostaan avustusanomusta Jyväskylän
Rauhanyhdistykselle vuonna 2013.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

76 § SEURAAVA KOKOUS
Kirkkoherran esitys:
Päätettäviä asioita on ilmennyt sen verran, että kesäkuussa on syytä pitää
kirkkoneuvoston kokous.
Kokousajaksi esitetään to 14.6. klo 18.30 Uudessa pappilassa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

77 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3-7/2012
-

3. Matkapuhelinoperaattori DNA:n yhteydenoton seurauksena seurakunnan matkapuhelinliittymät
on kilpailutettu. Vertailun seurauksena DNA osoittautui halvemmaksi kuin nykyinen Sonera.
Kirkkoherran liikkuva laajakaista sekä seurakunnan vaihdepalvelu (puheluiden siirtäminen
suoraan työntekijöiden numeroihin) lopetetaan tarpeettomina. Viraston ja työntekijöiden numerot
säilyvät ennallaan. Muutos astuu voimaa lähiviikkoina. Vertailusta liite ohessa.

-

4. Talouspäällikkö Marja Alppisara-Virkin jäädessä ylityövapaille ja lomalle, Sointu Ijäs on hoitanut
kirkkoherranvirastoa toimistosihteerin roolissa. Kirkkoherran ollessa varsin kuormitettuna
perustyössään, Sointu Ijäs on hoitanut tehtävää ma, ke, pe viraston aukioloaikoina sekä lisäksi
tarpeen mukaan.
Nämä toimenpiteet ovat olleet työnjohdollisesti välttämättömiä seurakunnan toiminnan
turvaamiseksi. Vaikka talous on kireä, tämä päätös on perusteltu.
Syksyllä seurakunnan taloudellinen tilanne otetaan lähempään tarkasteluun, silloin
taloushallinnosta koituneet kulut otetaan huomioon. Lisätalousarvio on mahdollinen.

-

5. Lastenohjaaja Eija Kinnunen on lomautettuna viikot 24 & 25 (11.-24.6.2012).
Alustavasti syksyn lomautusviikot ovat 41, 42, 50 & 52.

-

6. Yhteistyö PiaCello -musiikkikoulun kanssa on jatkunut vähintään talvikaudesta 2008.

-

Musiikkikoulun johtajan Jaana Kaupin aloitteesta olen päättänyt, että yhteistyötoimintaa jatketaan
toistaiseksi. Seurakunta tarjoaa tilat ja flyygelin korvauksetta. Tämä toiminta tukee seurakunnan
kasvatustyötä. Toiminnan ansiosta seurakunnan tilat ja soittimet ovat hyötykäytössä. Lisäksi olen
esittänyt toiveen, että järjestettäisiin yleisötilaisuus, jossa opetuksen tuloksia voitaisiin tulla
laajemmin kuuntelemaan.

-

7. Alkuperäisen haastatteluryhmän esteiden vuoksi olen joutunut valitsemaan uuden ryhmän.
Viranhaltijapäätöksellä olen päättänyt seuraavat haastattelijat: Panu Partanen (pj), Raija
Häkkinen, Anneli Torppa ja Seppo Soininen.
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78 § ELINA RANTALAISEN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Elina Rantalainen on pyytänyt eroa Toivakan seurakunnan luottamustehtävistä
paikkakunnalta tapahtuneen poismuuton vuoksi. Hän on lähettänyt eroilmoituksen
kirkkoherralle 16.5.2012.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seuraavaa:
Kirkkovaltuusto
1) myöntää eron Elina Rantalaiselle kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä sekä lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan
varajäsenyydestä paikkakunnalta tapahtuneen poismuuton vuoksi.
2) toteaa, että Rantalaisen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee 1.
varasijalta Satu Nummi.
3) valitsee Rantalaisen tilalle uuden kirkkoneuvoston jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen sekä Katja Halttuselle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

79 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57 ja antoi valitusosoituksen. Veisattiin virsi
572, Herran siunaus.
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Toivakan seurakunta/kirkkoneuvosto
LIITE I
PK 6/2012

Toivakan seurakunnassa on haettavana
TALOUSPÄÄLLIKÖN OSA-AIKAINEN VIRKA (80%)
Täydellinen hakuilmoitus etusivulla: www.toivakanseurakunta.fi
Talouspäällikön vastuualueena ovat talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistöt, hautaustoimi ja
hallinnon kokousten sihteerin tehtävät. Virkaan sisältyy myös kirkkoherranviraston tehtävät.
Talouspäällikön tehtävät on määritelty johtosäännössä. Virka on osa-aikainen, neljä työpäivää
viikossa.
Viranhaltijalta edellytetään vähintään opistotasoista kaupallista tai hallinnollista koulutusta. Eduksi
katsotaan kokemus seurakuntatyöstä sekä perehtyneisyys julkisen yhteisön talouteen ja hallintoon.
Lisäksi arvostamme esimies- ja vuorovaikutustaitoja sekä avoimuutta laaja-alaiseen
tehtävänkuvaan.
Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen. Ennen viran vastaanottamista on valitun
esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus on kirkon
työehtosopimuksen vaativuusryhmän 503 mukainen (2 339,27 € → 80 % = 1871,42 €). Tämän
lisäksi tulee mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa.
Talouspäällikön virkaan valitun toivotaan aloittavan tehtävässään mahdollisimman pikaisesti.
Varsinaisesti virka vapautuu 1.8.2012 alkaen.
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee lähettää liitteineen pe 18.5.2012 mennessä.
Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot mainittava hakemuksessa. Hakemus toimitetaan joko
sähköpostilla toivakan.seurakunta@evl.fi tai postin välityksellä Toivakan seurakunta, Toivakantie
46, 41660 TOIVAKKA. Sähköpostiin tai kuoreen merkintä ”talouspäällikön virka.”
Haastattelut kutsutuille tiistaina 22.5.2012 klo 16 alkaen.
Lisätiedot: kirkkoherra Panu Partanen p. 040-554 6981 tai panu.partanen@evl.fi.
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Toivakan seurakunta/kirkkoneuvosto
LIITE II
PK 6/2012

Toivakan seurakunnan osa-aikaista talouspäällikön virkaa ovat hakeneet:

Pirjo Korhonen
koulutus: yo merkonomi
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: 35 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: 35 vuotta
Margit Bister
koulutus: yo merkonomi
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: yli 35 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: noin 25 vuotta
Seija Makkonen
koulutus: yo merkonomi, taloushallinnon aikuiskoulutus
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: yli 30 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: ei ole
Maritta Tammela
koulutus: merkonomi, kauppateknikko
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: yli 20 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: ei ole
Iiris Ilmonen
koulutus: merkonomi,
taloushallinnon ammattitutkinto (valmistumassa)
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: noin 20 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: ei ole

__________/________
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Sanna Laakso
koulutus: tradenomi
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: yli 10 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: ei ole
Niku Latva-Pukkila
koulutus: hallintotieteiden maisteri, tradenomi
Pätevyysvaatimus: täyttyy.
Työkokemus: noin 10 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: ei ole

Jermu Säippä
koulutus: tradenomi
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: alle 10 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: ei ole
Janne Pyykönen
koulutus: tradenomi
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: alle 10 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: ei ole
Jussi-Matti Kotilainen
koulutus: tradenomi
Pätevyysvaatimus: täyttyy
Työkokemus: alle 5 vuotta
Työkokemus vastaavasta työstä: ei ole

__________/________
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Toivakan seurakunta / Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 23.5.2012
Pöytäkirjan §§ 65-79
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:
§§ 65-68, 71-74, 76-79.
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:
§§ 69-70, 75.
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

__________/________

