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Aika

Torstai 24.10.2013 klo 18.00-19.55

Paikka

Seurakuntakoti

Jäsenet
x
x
x

x
x
x
x
x
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

Muut läsnäolijat

x
x

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

Kokouksen avaus

17 §

Alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi
kokouksen.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

18 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

X = läsnä

x

(lähti 23§ jälkeen)

Ilm. esteestä.
Ilm. esteestä.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

17-261 §§
§- §

Pöytäkirjan
tarkastus

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Kautto ja
Matti Tiainen.

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Jorma Kautto
pöytäkirjantarkastaja

Matti Tiainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 25.10.-25.11.2013 (ma, ke, pe klo 9-12).

_____/_____
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19 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys: Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

20 § KATJA HALTTUSEN JA MAARIT MANSIKKALAN EROPYYNNÖT LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Kneuv 47 §/2013 Katja Halttusen eropyyntö luottamustehtävistä
Katja Halttunen on pyytänyt eroa Toivakan seurakunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta
tapahtuvan poismuuton vuoksi (3.6.2013). Hän on lähettänyt eropyynnön kirkkoherralle
20.5.2013.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seuraavaa:
Kirkkovaltuusto
1) myöntää eron Katja Halttuselle kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä lapsi- ja nuorisotyön
johtokunnan jäsenyydestä paikkakunnalta 3.6.2013 tapahtuvan poismuuton vuoksi.
2) toteaa, että kirkkovaltuusto jatkaa 14 jäsenen voimin, koska varajäseniä ei ole enää
valtuustoon nimettäväksi. Valtuusto saa kuitenkin toimia vajaalukuisena vaalikautensa
loppuun asti, mikäli se säilyttää 3/4 säädetystä jäsenmäärästä (KL 3:2).
3) valitsee Katja Halttusen tilalle jäsenen lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan sekä hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--Kneuv 73 §/2013 Maarit Mansikkalan ero luottamustehtävistä
Maarit Mansikkala on pyytänyt eroa Toivakan seurakunnan luottamustehtävistä
paikkakunnalta tapahtuvan poismuuton vuoksi 18.9.2013. Hän on lähettänyt eropyynnön
kirkkoherralle sähköpostitse.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seuraavaa:
Kirkkovaltuusto
1) myöntää eron Maarit Mansikkalalle lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan
jäsenyydestä paikkakunnalta tapahtuvan poismuuton vuoksi.
2) valitsee Maarit Mansikkalan tilalle jäsenen lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan sekä hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

_____/_____
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Kvalt 24.10.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto
1) myöntää eron Katja Halttuselle kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä lapsi- ja
nuorisotyön johtokunnan jäsenyydestä paikkakunnalta tapahtuneen
poismuuton vuoksi.
2) myöntää eron Maarit Mansikkalalle lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan
jäsenyydestä paikkakunnalta tapahtuneen poismuuton vuoksi.
3) valitsee Katja Halttusen tilalle jäsenen lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan sekä
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
4) valitsee Maarit Mansikkalan tilalle jäsenen lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan sekä
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
5) toteaa, että kirkkovaltuusto jatkaa 14 jäsenen voimin, koska varajäseniä ei ole
enää valtuustoon nimettäväksi. Valtuusto saa kuitenkin toimia vajaalukuisena
vaalikautensa loppuun asti, mikäli se säilyttää 3/4 säädetystä jäsenmäärästä (KL
3:2).
PÄÄTÖS:
1) Kirkkovaltuusto myönsi eron Katja Halttuselle kirkkovaltuuston jäsenyydestä
sekä lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsenyydestä paikkakunnalta
tapahtuneen poismuuton vuoksi.
2) Kirkkovaltuusto myönsi eron Maarit Mansikkalalle lapsi- ja nuorisotyön
johtokunnan jäsenyydestä paikkakunnalta tapahtuneen poismuuton vuoksi.
3) Kirkkovaltuusto valitsi Katja Halttusen tilalle lapsi- ja nuorisotyön
johtokuntaan Anne Kekon sekä hänelle henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Marika Purasen.
4) Kirkkovaltuusto valitsi Maarit Mansikkalan tilalle lapsi- ja nuorisotyön
johtokuntaan Johanna Oksasen sekä hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Arja Lukkarisen.
5) Kirkkovaltuusto totesi, että kirkkovaltuusto jatkaa 14 jäsenen voimin, koska
varajäseniä ei ole enää valtuustoon nimettäväksi.
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21 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2014
Kneuv 58§/2013 Kirkollisveroprosentti vuodelle 2014
Toivakan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosenttinsa Verohallinnolle marraskuun
puolessa välissä. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto kokouksessaan 24.10.2013.
Toivakan seurakunnan toiminta- ja talousarvion valmistelu on käynnissä. Jo tässä vaiheessa
voidaan todeta, että kirkollisveroprosentin pitäminen ennallaan on perusteltua (vuonna 2013
1,95 %). Yleiset talousnäkymät ovat epävarmat. Seurakunnan talous vaatii tiukkaa kuria ja
säästötoimia pysyäkseen terveenä. Toiminta-avustusten saaminen vaikeutuu.
Verotulot eivät riitä nykyisen toiminnan ylläpitämiseen. Kirkosta eroamiset jatkuvat ja
vähentävät mahdollisen muuttovoiton myönteisiä seurauksia. Yleinen kulutaso jatkaa
nousuaan.
Veroprosentin nostaminen maksimitasolle 2,00 % olisi kuitenkin liian radikaali ratkaisu tässä
vaiheessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto antaa esityksen edelleen kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014
kirkollisveroprosentiksi päätetään 1,95 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

--Kvalt 24.10.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vuoden 2014 kirkollisveroprosentiksi 1,95.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

22 § KIRKON ÄÄNENTOISTON UUSIMINEN
Kneuv 69§/2013 Kirkon äänentoiston uusiminen
Murea Oy:ltä saapui tarjous kirkon äänentoiston uusimisesta 2.8.2013.
Tarjouksen kokonaissumma on 8813,92 € (sis. alv).
Tarjouksen pohjalta talouspäällikkö ja kirkkoherra laativat avustusanomuksen
kirkkohallitukseen. Avustusta haetaan koko summalle. Avustuksen sanalliset perusteet
toimitetaan kokousliitteenä.
Lapuan tuomiokapitulista tuli tieto, että hakemuksen käsittely menee ensi vuoden puolelle.
Sekä lakimiesasessori että hiippakunnan talouspäällikkö pitivät avustuksen
saamismahdollisuuksia hyvänä, koska investointi kohdistuu kirkkoon. Kirkot ovat avustuksissa
etusijalla. Normaalisti tämänkaltaisissa hakemuksissa korvaussuhde on 40-60 prosentin
luokkaa. Hankkeeseen voidaan ryhtyä ennen kuin avustuspäätös on saatu.

_____/_____
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Kirkkoherra on tehnyt tiedusteluita muiden seurakuntien äänentoistohankinnoista. Selväksi on
käynyt, että hintataso on usein yli 10 000 euron luokkaa. Eräässä seurakunnassa oli päädytty
miltei 20 000 euron investointiin, eikä sitä pidetty korkeana, koska laskelmat olivat tehty
ammattitaitoisesti ja tarjotut tuotteet olivat laadukkaita. Kyseinen seurakunta oli valmis
panostamaan tärkeään asiaan. Tässäkin valossa Toivakan seurakunnan hanke on
kustannuksiltaan kohtuullinen.
Kirkkoherra on pyytänyt kokoukseen Murea Oy:ltä sanallisen lausunnon Toivakan kirkon
äänentoistolaitteiston uusimistarpeesta ja tarjouslaskelman perusteista. Lausunto käydään
kokouksessa lävitse.
Murea Oy on tehnyt Toivakan kirkossa laitemittauksia, joilla on varmistettu laitteiston
toimivuus ja sopivuus. Yrityksen toiminta on ollut asiallista ja asiakasta kuuntelevaa.
Kysymyksiin on saatu välittömät vastaukset.
Toivakan seurakunta ei hyödy kilpailutuksesta tässä tapauksessa merkittävästi: vertaileminen
on vaikeaa ja vertailukykyisten tarjouksien laatimisesta täytyisi maksaa asiantuntijoille. Lisäksi
tarjoukset kuormittavat viranhaltijoita yhteydenpidon ja mahdollisten kirkkokäyntien
muodossa, resurssit ovat rajalliset. Kirkkohallituksen avustusten jälkeen hyöty kaventuu
entisestään. Sitäkään ei pidä väheksyä, että Murea Oy:n tekijät tiedetään entuudestaan – se
lisää luotettavuutta.
Kirkkoherra on kysellyt Murean toimitusaikataulua. Äänentoisto kyetään tarvittaessa
toimittamaan marraskuun aikana. Näin se olisi valmis kirkon kattomaalausten 40-vuotisjuhliin
1.12.2013. Laskutus ohjataan vuodelle 2014.
Äänentoiston uusiminen on syytä toteuttaa joka tapauksessa. Ei ole syytä lykätä hanketta
avustuspäätöksen saamisen jälkeen – se ei muuta olennaisesti tilannetta. Myös
työskentelyolosuhteet kirkossa ovat paremmat ja edullisemmat loka-marraskuussa kuin
tammi-maaliskuussa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Murea Oy:n tarjouksen.
Kirkkoneuvosto lähettää hankkeen kirkkovaltuuston päätettäväksi, jotta se voidaan budjetoida
vuoden 2014 talousarvioon. Kirkkovaltuusto käsittelee asian ennakoivasti 24.10.2013
kokouksessaan. Lopullinen toiminta- ja talousarvio käsitellään 18.12.2013.
Hanke pannaan toimeen kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

Kvalt 24.10.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2014 talousarvioon sisällytetään kirkon
äänentoiston uusiminen Murea Oy:n tarjouksen mukaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

_____/_____
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23 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU 2014-2017
Kneuv 70§/2013 Toivakan seurakunnan polku 2014-2017
Strategiaryhmä khra Panu Partanen, Marja Korhonen, Jorma Staudinger ja Vaajakosken
aluekappalainen Hannu Huttunen ovat valmistelleet tiivistelmää niistä ajatuksista, joita
yhteisissä kohtaamisissa on noussut esiin.
Strategian nimeksi on annettu Toivakan seurakunnan polku 2014-2017 (Liite).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee Toivakan seurakunnan strategiasta. Strategia annetaan edelleen
kirkkovaltuustolle keskusteltavaksi ja päätettäväksi.
Kirkkoneuvosto keskustelee myös strategian aikataulutuksesta, ja siitä miten se jalkautetaan
toimintaan ja miten työaloja ohjeistetaan sen toteuttamisessa.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan strategian
hyväksymistä.
---

Kvalt 24.10.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto keskustelee Toivakan seurakunnan strategiasta (Toivakan
seurakunnan polku 2014-2017/LIITE) ja tekee päätöksen sen hyväksymisestä.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi Toivakan seurakunnan strategian
(Toivakan seurakunnan polku 2014-2017).
24 § KESKUSTELUPYKÄLÄ: JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Kirkkoneuvoston strategiaesityksessä yhtenä askeleena mainitaan ’rikas
jumalanpalveluselämä’. Kirkkoherra alustaa aihepiiristä käytävää keskustelua.
Aiheesta keskusteltiin hyvässä ja rakentavassa hengessä kirkkovaltuuston
puheenjohtajan johdolla. Todettiin jumalanpalveluksen tärkeä merkitys
seurakuntaelämälle.

25 § ILMOITUSASIAT

_____/_____

-

Toivakan seurakunta ei saanut kirkkohallitukselta toiminta-avustusta vuodelle
2013. Haettu avustussumma oli 35 000 euroa.

-

Messu, lähetyslounas ja Murphyn perheen vierailu 27.10.2013.

-

Seurakuntarakenneneuvottelu 7.11.2013 kirkkoneuvoston, työntekijöiden ja
konsultti Olavi Vuoren kanssa.
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-

Kirkon kattomaalausten 40-vuotisjuhlamessu 1.12.2013 klo 10. Kirkkokahvit ja
päiväjuhla.

-

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden ohjelmallinen joulupuuro ke 4.12.2013 klo
18 srk-kodilla.

-

Seuraava kirkkovaltuuston kokous ke 18.12.2013 klo 18 srk-kodilla. Käsitellään
toiminta- ja taloussuunnitelma.

-

Kaikille avoimet joulukahvit Uudessa pappilassa to 19.12.2013 klo 9-12.

26 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.55.
Loppuvirsi.

_____/_____

