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________________________________________________________________________________
Aika

Tiistai 14.5.2013 klo 18.00-20.11

Paikka

Seurakuntakoti

Jäsenet

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

x
x
x
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x

ilm. esteestä

pj.
vpj.
ilm. esteestä.

Muut läsnäolijat

x
x

Partanen, Panu
Korhonen, Pirjo

Kokouksen avaus

10 §

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Hartaus kirkossa ennen kokousta.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

11 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

kn. pj
sihteeri

PÄÄTÖS: Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

10-161 §§
§- §

Pöytäkirjan
tarkastus

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

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Heli Tahvonen
pöytäkirjantarkastaja

Marjatta Taipale
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 15.5.-15.6.2013 (ma, ke, pe klo 9-12).

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

13 § VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Kneuv 32 §/2013
Tilintarkastaja on tarkistanut vuoden 2012 Toivakan seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.
Hän esittää tilinpäätöksen hyväksymistä Toivakan seurakunnan kirkkovaltuustolle sekä
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Tarkastuksen yhteydessä tasekirjaan suoritettiin seuraavat tarkennukset ja korjaukset. Nämä
annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle, uutta käsittelyä ei tarvita. Korjatut tiedot näkyvissä
liitteissä.



Korjattu laskelma hautainhoidon vastuista (s. 47). Hautainhoitosopimuksien varojen
alikatteisuus 4144,31 €.



Henkilöstökulut toimintakuluista todellisuudessa 62,2 % (s. 4)

Merkitään tiedoksi seuraavat tarkastushavainnot, jotka ovat esillä myös liitteessä:
1) Taseen lomapalkkavelassa ei ole mukana ennen tilikauden lomanmääräytymisvuotta
kertyneiden pitämättömien lomien velkaosuutta. Käyttämällä samaa perustetta kuin
tilinpäätöksen lomapalkkavelkalaskennassa on käytetty saatiin tarkastuksen yhteydessä
karkeasti laskemalla puuttuvan lomapalkkavelan määräksi noin 11 800 €, joka kirjanpitoon
kirjattuna huonontaisi saman verran tilikauden tulosta ja lisäisi lomapalkkavelkaa vastaavasti.
Laskenta tulee korjata jatkossa ja sen vaikutukset ottaa huomioon kirjanpidossa ja
talousarviossa sekä talousarviovertailussa.
2) Kirkkovaltuusto ei ole päättänyt talousarvion sitovuustasosta vuonna 2012, joten
toteutumavertailu käsitellään päätöksentekoelimissä tilikohtaisella tasolla.
Tarkastuksessa on saatu selvityksiä poikkeamista ja todettu toimintakertomukseen
sisältyvät taloussuunnitteluun liittyvät tarkkuus- ja realistisuustavoitteet.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymistä
kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Kvalt 14.5.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymistä
kirkkovaltuustolle.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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14 § KESKUSTELUPYKÄLÄ: KATSAUS TOIVAKAN SEURAKUNNAN STRATEGIATYÖHÖN
Kirkkovaltuusto keskusteli strategiatyön merkityksestä, sen nykytilanteesta ja
jatkosta. Valtuutetut keräsivät ajatuksiaan neljän strategiatienviitan alle: hengellisyys,
lähimmäisyys, yhteisöllisyys ja toiminnan turvaaminen. Visioksi hahmoteltiin
seuraavaa: ”Toivakan seurakunta on avarakatseinen, Jumalan sanasta voimansa
saava yhteisö, jossa jokainen työntekijä ja seurakuntalainen toteuttaa rohkeasti
tehtäväänsä kristittynä.”
Kerättyä aineistoa käytetään jatkotyöskentelyssä.
15 § ILMOITUSASIAT
-

Kirkkoneuvosto on hakenut kirkkohallitukselta toiminta-avustusta vuodelle 2013.
Haettu avustussumma on 35 000 euroa. Päätös asiasta saadaan syksyllä.

-

Toivakan seurakunnan metsä-alue Viisarimäessä on hyväksytty Metsosuojelualueeseen. Seurakunnalle maksetaan kertakorvauksena 22 700 euroa ja
maan omistusoikeus säilyy. Luonnonsuojelualueen nimeksi tuli Korpelankolu
(nimen alkuosa viittaa Simo Korpelaan, jonka syntymästä tuli 150 vuotta
12.4.2013. ’Kolu’ tarkoittaa kivikkoa, louhikkoa tai kivikkoista maata. Se kuvaa
hyvin jyrkkää maastoa, jossa suojelukohde sijaitsee).

-

Kirkon strategiaopas jaettavaksi kirkkovaltuutetuille kokouksessa.

-

Kirkolliskokous käsittelee seurakuntarakenneuudistusta viikolla 20. Sen jälkeen
pitäisi olla tiedossa joitakin tulevaisuuden suuntaviivoja aiheeseen liittyen.

-

Vs. kanttori Hannes Asikainen jää opintovapaalle 1.9.2013–28.2.2015.
Syyskaudella 2013 kanttorinsijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioin.
Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää, miten asiassa toimitaan jatkossa.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.11.
Kirkkoherra piti loppuhartauden, suvivirsi.

_____/_____

