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Torstaina 29.8.2013 klo 18.00-21.43
Metsähautausmaa/Vanha hautausmaa/Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

x
x
x

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Marja Korhonen
Anneli Torppa
Sirkka Pynnönen

x
x

Muut

Ilm. esteestä.

varajäsen

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

x
x
x
Käsiteltävät asiat

vpj

kv pj ilm. esteestä.
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

53-64 §
53 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
54 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
55 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Häkkinen ja
Anneli Torppa.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

29.8.2013

__________________________
Raija Häkkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

29.8.2013

__________________________
Anneli Torppa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.9.–2.10.2013 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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56 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

57 § HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
Kirkkoneuvosto suorittaa ennen kokousta säännönmukaisen
hautausmaakatselmuksen. Katselmus alkaa klo 18 Metsähautausmaalta.
Kirkkoherran esitys:
Hautausmaakatselmuksesta laaditaan muistio talouspäällikön toimesta. Muistio
liitetään kokouspöytäkirjaan (Liite I).
Muistio saatetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

58 § 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.
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59 § OSTOPALVELUSOPIMUS TOIVAKAN KUNNAN KANSSA
Kneuv 48 §/2013
Toivakan kunnan esitys ostopalveluiden käytöstä
Sivistystoimenjohtaja Juhani Holopainen on ottanut yhteyttä kirkkoherraan koskien
ostopalveluiden käyttöä. Kunta on osoittanut kiinnostusta, että seurakunnan lapsityöntekijä
Eija Kinnunen hoitaisi sopimuksen mukaan kunnan iltapäivätoimintaa. Tämänhetkisen tiedon
valossa toimintaa järjestettäisiin 3h/päivä (klo 13-16).
Kunnanvaltuusto kokoontuu 29.5.2013, jolloin tiedetään millainen päätös asiassa tehdään.
Hankkeen toteutuminen on siihen asti epävarmaa.
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunta suhtautuu kunnan tarjoukseen myönteisesti. Mikäli kunta päätyy
ostamaan seurakunnalta työvoimaa iltapäivätoiminnan järjestämiseen, on seurakunta
kiinnostunut yhteistyöstä.
Mikäli sopimus solmitaan, kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle ja kirkkoherralle oikeuden
määritellä sopimuksen yksityiskohdat kunnan kanssa. Seuraavat periaatteet on otettava
huomioon:
- Mietittävä seurakunnan lapsityön järjestelyitä yhdessä työntekijän ja sitä, millaista
tuntimäärää seurakunta voi kunnalle tarjota.
- Oma toiminta pitää turvata sekä työntekijän jaksaminen.
- Seurakunta pidättää itselleen oikeuden tarjota palveluaan sellaiseen hintaan, jossa
huomioidaan työntekijän kokonaispalkkakustannukset ja yleishallinnon kulut. Seurakunta
sitoutuu noudattamaan laskutuksessaan kohtuullisuuden linjaa.
PÄÄTÖS: Päätettiin kirkkoherran esityksestä jättää asia pöydälle
lisäselvityksiä varten.

--Kirkkoherra on sittemmin käynyt neuvotteluita ostopalvelusopimuksesta
sivistystoimenjohtaja Juhani Holopaisen kanssa. Ostopalvelu koskee seuraavaa:
Toivakan kunnan sivistystoimi hankkii Toivakan seurakunnalta ostopalveluna aamuja iltapäivätoiminnan ohjaajan palvelut koulupäivinä tiistaina, keskiviikkona ja
torstaina klo 13.00-16.00 välisenä aikana. Ohjaajana toimii lastenohjaaja Eija
Kinnunen.
Kirkkoherra on informoinut asiasta kirkkoneuvoston jäseniä sekä neuvotellut
sopimuksesta talouspäällikön kanssa. Sopimus on laadittu myös lastenohjaaja Eija
Kinnusta kuunnellen. Työjärjestelyihin tehdään muutoksia. Lomautuksia tullaan
osittain purkamaan. Nämä asiat tarkennetaan lähiaikoina seurakunnan sisäisessä
työnjohdossa ja päätöksenteossa.
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään liitteenä oleva ostopalvelusopimus Toivakan kunnan ja seurakunnan
välillä (Liite II).
Kirkkoherra käy allekirjoittamassa sopimuksen seurakunnan edustajana.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

__________/________
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60 § UUDEN PAPPILAN SALIN VUOKRAUS
Uudelle pappilalle ei ole asetettu vuokraa. Koska sali on mahdollinen vuokratila, tulisi
sille asettaa vuokrahinta. Omien seurakuntalaisten kasteiden osalta vuokraa ei peritä
eikä toiminnasta, jota tehdään selkeästi seurakunnan kanssa yhteistyössä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen Uuden pappilan
vuokratasosta.
PÄÄTÖS: Pappilan salin ja keittiön vuokra ma-pe päiväsaikaan 50,00 €/kerta,
paikallisille yhdistyksille 25,00 €/kerta.
61 § MUSIIKKIKOULU PIACELLON TOIMINTA SEURAKUNNAN TILOISSA
Musiikkikoulu Piacello on toiminut Toivakan seurakunnan tiloissa vuodesta 2007.
Toiminnasta ei ole peritty vuokraa. Musiikkitunteja on järjestetty toimikautena
viikoittain seurakuntakodilla.
Kirkkoherra kutsui koulun johtajan Jaana Kaupin palaveriin Uuteen pappilaan
21.8.2013. Paikalla oli myös talouspäällikkö.
Palaverissa hahmottui se, että Piacellon toiminta on Toivakassa hyvin pienimuotoista
(tällä hetkellä 5 lasta). Musiikkikoulu ei saa toiminnastaan merkittävää taloudellista
hyötyä, tärkein peruste on palvella toivakkalaisia lapsia ja heidän perheitään. Mikäli
vuokraa perittäisiin, siirtyisi toiminta Vaajakoskelle musiikkikoulun tiloihin. Myös
toiminnan jatkuminen Toivakassa on pidemmän päälle epävarmaa.
Toivakan seurakunta haluaa tukea paikallisten nuorten musiikkiharrastusta.
Seurakunnan flyygeli ja srk-koti ovat vajaakäytöllä, joten musiikkikoulun toiminta
korjaa tätä vajetta. Vuokratason nostaminen niin, että se aiheuttaisi lapsille ja heidän
perheilleen ylimääräisen matkustamisen Vaajakoskelle, ei ole tarkoituksenmukaista.
Jotta toiminta voitaisiin nähdä yhteistyönä, sovittiin että musiikkikoulu Piacello tarjoaa
musiikkiesityksiä seurakunnan tilaisuuksiin. Sopiva määrä on n. 2-3 esiintymistä
lukukaudessa. Loppuvuodelle kyseeseen tulevat Varttuneen väen päivä 15.9. ja
itsenäisyyspäivän juhla 6.12.
Kirkkoherran esitys:
Musiikkikoulu Piacellolta ei peritä vuokraa seurakunnan tilojen käytöstä. Vastineeksi
musiikkikoulun soittajat ovat käytettävissä seurakunnan tilaisuuksissa erikseen
sovitulla tavalla. Toiminta nähdään yhteistyönä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

62 § KOLEHTISUUNNITELMA 9-12/2013
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kirkkoherran laatima kolehtisuunnitelma ajalle 9-12/2013 (Liite III).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

__________/________
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63 § KANTTORIN VIRANHOITAMINEN VUONNA 2014
Kirkkoherran esitys:
Kanttorin virkaa hoidetaan vuonna 2014 toimituspalkkioilla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

64 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.43.
Herran siunaus.

__________/________
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