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Aika

Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15

Paikka

Seurakuntakoti

Jäsenet
X = läsnä

X
X
X

Karanta, Janne
Kautto, Jorma
Korhonen, Marja
Kuustie, Liisa
Marttinen, Pentti
Nummi, Satu
Ojonen, Sointu
Puttonen, Ritva
Pynnönen, Sirkka
Ruokonen, Marianna
Staudinger, Jorma (pj.)
Tahvonen, Heli
Taipale, Marjatta (vpj.)
Tiainen, Matti

X
X
X
X
X

ilm. esteestä.
ilm. esteestä.
ilm. esteestä.

ilm. esteestä.
ilm. esteestä.

Muut läsnäolijat

X
X

Partanen, Panu (kn. pj)
Korhonen, Pirjo (sihteeri)

Kokouksen avaus

27 §

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Laillisuus ja

28 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

päätösvaltaisuus
1§- §

PÄÄTÖS: Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
27-37 §§

Pöytäkirjan
tarkastus

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Janne Karanta ja Marja Korhonen.

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Janne Karanta
pöytäkirjantarkastaja

Marja Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 20.12.2013-20.1.2014 (ma, ke, pe klo 9-12).
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29 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys: Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
30 § UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN
YHTEISJOHTOKUNTAAN
Kneuv 85 §/2013 (14.11.2013) Uuden varajäsenen valitseminen perheasiain
neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan
Marianna Ruokonen toimii Toivakan seurakunnan edustajana perheasiain
neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnassa (2011-2014). Hänen varajäsenenään on toiminut
Katja Halttunen. Valinnat on tehty kirkkovaltuuston kokouksessa 1/2011 §12.
Katja Halttusen muuttaessa pois paikkakunnalta, tulee Toivakan seurakunnan nimittää hänen
tilalleen uusi varajäsen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee seuraavassa kokouksessaan uuden
henkilökohtaisen varajäsenen Marianna Ruokoselle perheasian neuvottelukeskuksen
yhteisjohtokuntaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

Kvalt 18.12.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Marianna Ruokoselle
perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan.
PÄÄTÖS: Valittiin Marja Korhonen Marianna Ruokosen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan.
31 § VAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kneuv 88 §/2013 (14.11.2013) Vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta
Toivakan kirkkovaltuusto on valinnut kokouksessaan 1/2011 §10 vaalilautakunnan ajalle
2011-14. Sen puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Olavi Jouttijärvi.
Kirkkoherra on virkansa puolesta vaalilautakunnan jäsen, mutta ei automaattisesti
puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Koska viranhaltija on vaihtunut, tulee kirkkovaltuuston valita uusi vaalilautakunnan
puheenjohtaja.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan uuden puheenjohtajan
Olavi Jouttijärven tilalle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

Kvalt 18.12.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan uuden puheenjohtajan Olavi Jouttijärven
tilalle.
PÄÄTÖS: Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Tarja Juottonen.
32 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2014
Kneuv 86 §/2013 (14.11.2013) Talousarvion sitovuustaso 2014
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden. Seurakunnan
taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon
nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain
talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei
saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2014 talousarvion sitovuustason siten, että
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso kirkkovaltuustoon
nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikkataso
kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

Kvalt 18.12.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2014 talousarvion sitovuustason
siten, että
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikkataso
kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

_____/_____

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
18.12.2013

4/2013

33 § HAUTAUSTOIMEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN
Kneuv 97 §/2013 (4.12.2013) Hautaustoimen maksujen tarkistaminen
Kirkkojärjestyksen 17:5 § 3 mom. mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää
kirkkovaltuusto. Muilta osin hautaustoimen maksuista päättää kirkkoneuvosto.
Tällä hetkellä voimassa olevat maksut on vahvistettu 13.12.2011 (Liite).
Haudan luovutuksesta määrätään hautaustoimilaissa. Seurakunta on velvollinen osoittamaan
hautapaikan vainajalle, jonka kotikunta on ollut kuolinhetkellä seurakunnan alueella.
Olemassa oleviin, aikaisemmin luovutettuihin hautoihin voidaan haudata myös muualta tulevia
vainajia. Hautaustoimilain mukaan maksujen tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla
haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Hautamaksu muodostuu erilaisista kustannustekijöistä:
- Hautausmaiden perustamiseen liittyvät maanhankinta ja rakentamiskustannukset
- hautausmaarakennukset
- vuotuiset yleiskustannukset (sähkö, vesi, jätehuolto, rakennusten- ja kaluston kunnossapito)
- yleisalueiden hoito (nurmenleikkuu, alueiden hoitotyöt)
Liitteenä esitys uusista hinnoista 1.1.2014 alkaen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto lähettää esityksen hautamaksujen tarkistamisen osalta kirkkovaltuuston
päätettäväksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset hintatarkistukset muiden hautaustoimen maksujen
osalta.
Hinnat astuvat voimaan 1.1.2014 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

Kvalt 18.12.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy hautamaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti.
Hinnat astuvat voimaan 1.1.2014 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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34 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016
Kneuv 99 §/2013 (4.12.2013) Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016
Kirkkoneuvoston on annettava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys
kirkkovaltuustolle, joka hyväksyy sen vuoden loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto hyväksyy
kutakin varainhoitovuotta varten talousarvion ja sen hyväksymisen yhteydessä myös
vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen
vuosi (KJ 15:1,1).
Kirkkoherra esittelee toimintasuunnitelman, talouspäällikkö talousarvion.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan toimintasuunnitelman vuosille 2014-2016 ja
esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (Liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 ja esittää
sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (Liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

Kvalt 18.12.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuuston keskustelee Toivakan seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016 ja hyväksyy sen kirkkoneuvoston esityksen
mukaisesti.
PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Vastaesitys: Taloussuunnitelman osalta tehtiin vastaesitys. Vastaesityksen teki
Janne Karanta. Vastaesitystä kannatti Jorma Kautto.
Vastaesityksen sisältö:
Verotuloarvio nostetaan 425 000 euroon (kirkkoneuvosto 420 000 €). Lapsi-,
varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyölle myönnetään 5000 euroa lisää suhteessa
kirkkoneuvoston esitykseen. 5000 euroon sisällytetään ehto, että isospalkkiot
jätetään vuoden 2013 tasolle (isoskorvaus vuonna 2013 20 €/päivä).
Koska vastaesitys sai kannatusta, puheenjohtaja määräsi äänestyksen.
Äänestyksessä A (kirkkoneuvoston esitys) sai 2 ääntä (Marianna Ruokonen,
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Marjatta Taipale), Janne Karannan vastaesitys B sai 5 ääntä (Janne Karanta, Marja
Korhonen, Sirkka Pynnönen, Sointu Ojonen, Jorma Kautto). Puheenjohtaja äänesti
tyhjää.
PÄÄTÖS: Taloussuunnitelma hyväksyttiin Jannen Karannan vastaesityksen (B)
mukaan äänin 5-2.
35 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2014
Kneuv 98 §/2013 (4.12.2013) Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2014
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle
2014 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (Liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

Kvalt 18.12.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2014.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
36 § MUUT ASIAT

-

Merkittiin tiedoksi Aluehallintoviraston kirje Dnro LSSAVI/31/04.09/2013.
Seurakunnalla ei ole huomauttamista asiaan. Annettiin kirkkoherran ja
talouspäällikön tehtäväksi esittää seurakunnan mielipide.

37 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kokouksen pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus ohjeineen. Puheenjohtaja
päättää kokouksen klo 20.15.

_____/_____

