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Kokouksen avaus

20 §

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

21 §

Torstai 15.11.2012 klo 18-19.03
Seurakuntakoti
Halttunen, Katja
Karanta, Janne
Kautto, Jorma
Korhonen, Marja
Kuokkanen, Tarja
Kuustie, Liisa
Marttinen, Pentti
Nummi, Satu
Ojonen, Sointu
Puttonen, Ritva
Pynnönen, Sirkka
Ruokonen, Marianna
Staudinger, Jorma
pj.
Tahvonen, Heli
Taipale, Marjatta
vpj.
Tiainen, Matti
Partanen, Panu
Korhonen, Pirjo
Kn:n jäsenet Raija Häkkinen, Reijo
Koskinen ja Anneli Torppa
1.Samuelin kirjasta ja virsi 510
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Ilm. esteestä.

estynyt, varajäsen

Ilm. esteestä.
Ilm. esteestä
kn. pj
sihteeri

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto totesi
kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsiteltävät asiat

20-261 §§
§- §

Pöytäkirjan
tarkastus

Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Janne Karanta
pöytäkirjantarkastaja

Marja Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 16.11.-16.12.2012 (ma, ke, pe klo 9-12).
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22 § KATJA HALTTUSEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN LAPSI- JA NUORISOTYÖN
JOHTOKUNTAAN

Kvalt 3/2012 (13.9.2012)
15 § KIRKKOVALTUUTETUN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ

PÄÄTÖS: 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 uudeksi kirkkoneuvoston jäseneksi Marja Korhosen ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti Tiaisen.
4) valitsee Katja Halttuselle henkilökohtaisen varajäsenen myöhemmin lapsi- ja
nuorisotyön johtokuntaan.
Kvalt 4/2012 (15.11.2012)

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi Katja Halttuselle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Anne Kekon lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan.
23 § TOIVAKAN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN IT-ALUEEN YHTEISJOHTOKUNTAAN
Kneuv 10/2012 (18.10.2012)
121 § TOIVAKAN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN IT-ALUEEN
YHTEISJOHTOKUNTAAN
Jyväskylän IT-aluekeskusta johtaa tietohallintopäällikkö yhdessä yhteisjohtokunnan
kanssa. Yhteisjohtokunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siinä on pysyvänä
jäsenenä Jyväskylän seurakunta ja vaihtuvina jäseninä yhteistyöalueen seurakuntia.
Toivakan seurakunnan edustusvuoro on vuosina 2012–13.
Marja Alppisara-Virkin siirryttyä pois seurakuntamme palveluksesta 31.7.2012, tulee
Toivakan seurakunnan valita uusi edustaja vuosiksi 2012–2013.
IT-aluekeskuksen johtosäännössä todetaan, että yhteisjohtokunnan jäsenten ja
varajäsenten tulisi ensisijaisesti olla viranhaltijoita.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikkö
Pirjo Korhonen on Toivakan seurakunnan uusi edustaja Jyväskylän IT-aluekeskuksen
yhteisjohtokunnassa vuosina 2012–2013.
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PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikkö Pirjo
Korhonen on Toivakan seurakunnan uusi edustaja Jyväskylän ITaluekeskuksen yhteisjohtokunnassa vuosina 2012–2013.
Varajäsenenä jatkaa Marja Korhonen.
Kvalt 4/2012 (15.11.2012)

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
24 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2013
Kneuv 10/2012 (18.10.2012)
120 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2013
Toivakan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosenttinsa Verohallinnolle
19.11.2012 mennessä. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.
Kirkkovaltuustosta käydyn aiemman periaatekeskustelun pohjalta asiassa voidaan
hahmotella kolme vaihtoehtoa:
1) Veroprosentin pitäminen ennallaan suuruudessa 1,90.
2) Veroprosentin nostaminen suuruuteen 1,95.
3) Veroprosentin nostaminen suuruuteen 2,00.
Nämä kaikki vaihtoehdot saivat kannatusta. Kaikilla on myös omat perusteensa.
Koska talousarvion tekeminen on vielä kesken, tarkkaa kuvaa ei vielä ensi vuodesta
ole. Henkilöstöä ei kuitenkaan vähennetä eikä toimintaakaan, joten
kustannuspaineita on. Hallintokulut eivät myöskään ole laskussa, päinvastoin.
Lisäksi seurakunnalle on tulossa pakollisia investointeja, kuten kirkon äänentoisto ja
tietotekniikkahankinnat, jotka kasvattavat kuluja.
Toivakan seurakunnan pysyvästi kireässä taloustilanteessa tuloveroprosentin
nostaminen on perusteltua. Nostaminen antaisi pientä pelivaraa tukalassa
tilanteessa.
Tänä vuonna korkein kirkollisvero on ollut 2 prosenttia. Se on käytössä kahdeksassa
seurakunnassa. Puolet näistä seurakunnista sijaitsevat Ahvenanmaalla.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja antaa esityksen
kirkkovaltuustolle vuoden 2013 kirkollisveroprosentista.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti
vuodelle 2013 on 1,95 %.
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Kvalt 4/2012 (15.11.2012)

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
25 § LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2012
Kneuv 10/2012 (18.10.2012)
119 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHOITO
Talouspäällikön viran vaatimustaso on jatkuvasti noussut ja tehtävän laajuus on
kasvanut. Tämä trendi on yleiskirkollinen. Hallintokulut ovat samoin nousseet
merkittävästi (kävi ilmi mm. piispantarkastuksessa) – tämä kehitys on näkynyt
suoraan talouspäällikön työmäärässä. Kun tähän yhtälöön lisätään pienen
seurakunnan arki, jossa yksi ihminen vastaa kaikesta talouteen liittyvästä,
kiinteistötyöntekijöiden esimiestehtävästä sekä kirkkoherranviraston hoidosta, on
yhtälö käytännössä mahdoton. Tähän pisteeseen on myös Toivakan seurakunnassa
tultu.
Kirkon keskittämishankkeet kuten Kirjuri ja Kipa ovat entisestään lisänneet
työmäärää. Ulkopuolisten, ja jopa kirkkoherran, on vaikea hahmottaa miten
työllistäviä nämä hankkeet ovat. Työmäärä on joka tapauksessa suuri. Monessa
seurakunnassa on yksi tai useampi henkilö hoitamassa pelkästään näitä asioita.
Toivakassa vain yksi henkilö. Koulutukset, sähköpostit, lomakkeiden täyttäminen,
erinäiset pyynnöt ja esivalmistelut täyttävät talouspäällikön työpäivää.
On todennäköistä, että seurakunnan aiemmat johtavat viranhaltijat ja
luottamushenkilöt eivät ole osanneet resursoida tarpeeksi Kirjurin ja Kipan tuomiin
haasteisiin. Se ei ole ihme, sillä edelleenkin näiden hankkeiden työllistävä vaikutus
on avoin. Silmiinpistävää on, että hankkeet on suunniteltu keskisuurille tai suurille
seurakunnille – heillä on voimavaroja hoitaa näitä hankkeita. Selvää on myös se, että
tämänkaltaiset seurakunnat saavat hankkeista suurimman hyödyn.
Toivakan seurakunnan talouspäällikön työpäivät ovat venyneet 9-11 tuntisiksi. Usein
töitä on tehty enemmän kuin neljänä päivänä viikossa. Osa-aikainen työaika ei ole
ollut mitenkään riittävä.
Kylmä tosiasia on, ettei talouspäällikön työn mitoitus ole tällä hetkellä kohdallaan.
Töitä on paljon enemmän kuin sille on mitoitettu työaikaa.
Toivakan seurakunnalle jää seuraavia vaihtoehtoja: työntekijä uupuu, rikotaan
työaikalakeja tai asiat tulevat huonosti hoidetuiksi. Todellisuudessa yksikään näistä
vaihtoehdoista ei voi tulla kyseeseen.
Toivakan kirkkoneuvoston tulee miettiä, miten taloushallintoa hoidetaan niin, että työt
tulevat hoidetuksi ja viranhaltija jaksaa työssään. Vaihtoehtoina on viran
kokoaikaistaminen tai ylitöiden ottaminen käyttöön. Lisäksi tarvitaan säännöllistä
viraston kiireapulaisen työpanosta.
Toimenpiteiden on syytä astua voimaan välittömästi, ei vasta ensi budjettikaudella.
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Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen siitä,
miten talouspäällikön virkaa ja taloushallintoa hoidetaan jatkossa Toivakan
seurakunnassa.
PÄÄTÖS: Talouspäällikön virkaa hoidetaan edelleen 80 %:sti. Lisäksi käytetään
kiireapulaista Sointu Ijästä talouspäällikön apuna 1 pv/viikossa välittömästi
vuoden loppuun. Koska tästä koituu lisäkuluja, asia on vietävä
kirkkovaltuustoon lisätalousarviota varten.
Kneuv 11/2012 (15.11.2012)
--Talouspäällikkö on laatinut edellisen päätöksen pohjalta lisätalousarvion vuodelle
2012. Se on ohessa liitteenä (LIITE I).
Päätöksen lisätalousarvion hyväksymisestä tekee kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talouspäällikön laatiman Toivakan
seurakunnan lisätalousarvio vuodelle 2012 hyväksytään.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Kvalt 4/2012 (15.11.2012)
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti, että talouspäällikön virkaa hoidetaan 80 %:sti
ja kiireapulaista Sointu Ijästä käytetään 1 pv/viikko talouspäällikön apuna
välittömästi vuoden loppuun. Kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan
lisätalousarvion, menot yhteensä 28 715 €.
26 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.03.
Veisattiin virrestä 517:1-2.
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LIITE I

LISÄTALOUSARVIO 2012
1 (2)

100

106

107

109

201

204

_____/_____

Hallintoelimet
4670 Elintarvikkeet
4961 Kn muut menot

1000,00
700,00

1700,00

Talous- ja henkilöstöhallinto
4010 Vakituisten viranhalt. kk-palkat
4100 Sosiaalivakuutusmaksut
4120 Eläkevakuutusmaksut
4370 Matkat ja majoittumiskorvaukset
4400 Asiantuntijapalvelukset

3850,00
150,00
1075,00
1050,00
4600,00

10725,00

Kirkonkirjojenpito
4010 Vakituisten viranhalt. kk-palkat
4070 Tunti- ja urakkapalkat
4100 Sosiaalivakuutusmaksut
4120 Eläkevakuutusmaksut

1100,00
1800,00
115,00
810,00

3825,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto
4010 Vakituisten viranhalt. kk-palkat
4100 Sosiaalivakuutusmaksut
4120 Eläkevakuutusmaksut
4400 Asiantuntijapalvelukset

2225,00
85,00
620,00
4660,00

7590,00

Jumalanpalveluselämä
4370 Matkat ja majoittumiskorvaukset
4390 Koulutuspalvelut

400,00
300,00

700,00

Muut kirkolliset toimitukset
4010 Vakituisten viranhalt. kk-palkat
4092Toimituspalkkiot
4100 Sosiaalivakuutusmaksut
4120 Eläkevakuutusmaksut

750,00
900,00
65,00
460,00

2175,00

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
15.11.2012

4/2012
7

LIITE I

LISÄTALOUSARVIO 2012
2 (2)

590

610

Muu kiinteistötoimi
6740 Satunnaiset menot (Tapiola)

2000,00

2000,00

Rahoitustoimi
5410 Harkinnanvarainen toiminta-avustus

35000,00

35000,00

Tulot yhteensä
Menot yhteensä

35000,28715,-

Vuoden 2012 talouteen vaikuttavia tekijöitä:
Metsänmyyntitulot jäävät noin 30000€ pienemmäksi kuin varsinaisessa talousarviossa arvioitu.
Verotuloja kertyy noin 25000 € enemmän kuin varsinaisessa talousarviossa arvioitu.
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VALITUSOSOITUKSET
Toivakan seurakunta
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
15.11.2012

Pykälä
20-26 §§

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
perusteet
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät : §§ 20, 21, 26.

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä
kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät -

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät §§ 22-25.

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Piispankatu 1, PL 60
62101 LAPUA
064339320

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

_____/_____
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30 päivää

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
15.11.2012

4/2012
9

Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

_____/_____

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

