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Aika
Paikka

Torstai 13.9.2012 klo 18.00-19.55
Seurakuntakoti

Jäsenet

x
x
x
x
x

Halttunen, Katja
Karanta, Janne
Kautto, Jorma
Korhonen, Marja
Kuokkanen, Tarja
Kuustie, Liisa
Marttinen, Pentti
Nummi, Satu
Ojonen, Sointu
Puttonen, Ritva
Pynnönen, Sirkka
Rantalainen, Elina
Ruokonen, Marianna
Staudinger, Jorma
Tahvonen, Heli
Taipale, Marjatta
Tiainen, Matti

Muut läsnäolijat

x
x

Partanen, Panu
Korhonen, Pirjo

Kokouksen avaus

13§

Virsi 465 ja Saarnaajankirjasta.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

14§

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

x
X = läsnä
x

x
x
x
x

estynyt
estynyt
estynyt
estynyt, varajäsen
varajäsen
estynyt

poismuuttanut
pj.
vpj.

kn. pj
sihteeri

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto totesi
kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

13-19§§
1§- §

Pöytäkirjan
tarkastus

Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Tahvonen ja
Marjatta Taipale.

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 14.9.-14.10.2012 (ma, ke, pe klo 9-12).

_____/_____
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15 § KIRKKOVALTUUTETUN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Kneuv 78 § (23.5.2012)
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.

Kvalt 13.9.2012

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.

_____/_____
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16 § KANTTORIN VIRAN TILAPÄISJÄRJESTELYN JATKAMINEN
Kneuv 70 § (23.5.2012)
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 23.9.201222.9.2015.
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.
Kneuv 107§ (16.8.2012)
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.

_____/_____
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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.
Edellä mainittujen päätösten jälkeen kirkkoherra on saanut Lapuan tuomiokapitulilta
selventävää tietoa. Olennaisin tieto oli, että Toivakan seurakunnan C-kanttorin virka
on yhä kokoaikainen. Sitä on ainoastaan hoidettu tilapäisjärjestelyin ja
tuomiokapitulin luvalla osa-aikaisena (60%). Lakimiesasessorin mukaan olisi
järkevää, että Toivakan seurakunta anoisi samalla tilapäisjärjestelyn jatkamista
viisivuotiskaudeksi 23.9.2012-22.9.2017. Tämä siksi, koska seurakunnan tilanne ei
tule olennaisesti muuttumaan, ei varsinkaan taloudellisesti, jotta virkaa voitaisiin
hoitaa kokoaikaisesti.
Jotta päätös voidaan tehdä oikeilla tiedoilla, kirkkoneuvosto esittää valtuustolle
selvennykseksi seuraavaa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle päätettäväksi
1) Toivakan seurakunnan kokoaikaista C-kanttorin virkaa hoidetaan jatkossakin
tilapäisjärjestelyin osa-aikaisesti 60%. Lupaa anotaan tuomiokapitulilta
viisivuotiskaudeksi 23.9.2012-22.9.2017.
2) Koska virkaa ei avata, voi C-kanttorin osa-aikaista virkaa hoitaa myös
muodollisesti epäpätevä viranhaltija.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.1
KVALT 13.9.2012
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

1

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt esityksen sähköposti- ja puhelinkeskusteluissa. Päätös merkitään esille seuraavaan
kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjaan.

_____/_____
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17§ KESKUSTELUA
1) Kirkollisveroprosentin nostaminen
Kirkkovaltuusto keskusteli vilkkaasti asiasta.
2) Piispantarkastuksen anti
Kirkkovaltuusto keskusteli asiasta vilkkaasti. Todettiin, että piispantarkastus oli
lämminhenkinen. Seurakuntalaisia ja työntekijöitä kannustettiin katsomaan
tulevaisuuteen. Todettiin, että piispantarkastus onnistui hyvin.
Nostettiin esiin työntekijöiden jaksaminen.
3) Osallistuminen hiippakunnalliseen koulutukseen lauantaina 6.10. Kuortaneen
Haapaniemessä.
Lähtijöiksi ilmoittautui Panu Partanen, Marja Korhonen, Matti Tiainen ja
varauksella Sirkka Pynnönen.

18§ TIEDOKSI
- Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen ohjelmallinen joulupuuro
tiistaina 4.12. klo 18 srk-kodilla.
19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkovaltuusto kiittää MarjattaTaipaletta kirkon 130-vuotisjuhlakeräyksen
ideasta. Merkitään: keräyksen tuotto oli noin 2280,00€
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.
Veisattiin virsi 552 ja luettiin Herran siunaus.

_____/_____

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
13.9.2012

3/2012
6

VALITUSOSOITUKSET
Toivakan seurakunta
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Pykälät

13.9.2012

13-19 §§

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 13-14, 16-19.

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 -

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Piispankatu 1, PL 60
62101 LAPUA
064339320

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

_____/_____

Valitusaika
30 päivää

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
13.9.2012

3/2012
7

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.

