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Torstaina 30.5.2013 klo 18.30–21.25
Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)
x
x
x
x
x

Muut

x
x
x
x

Käsiteltävät asiat

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Marja Korhonen
Anneli Torppa
Jouko Pirkkanen

ilm. esteestä.
vpj

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

varajäsen, ilm. esteestä.

38-52 §
38 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
39 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
40 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Marttinen ja
Sointu Ojonen.

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

30.5.2013

__________________________
Pentti Marttinen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

30.5.2013

__________________________
Sointu Ojonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 31.5.–1.7.2013 sen aukioloaikoina.
Panu Partanen, kirkkoherra
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41 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

42 § KYLKISVUOREN METSÄTIEHANKE
Kneuv 3/2013/35§ Kylkisvuoren metsätiehanke
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee hankkeesta saatujen tietojen perusteella ja tekee tarvittavan
päätöksen.
PÄÄTÖS: Keskusteltiin asiasta.
Päätettiin:
1) seurakunta ei hyväksy metsänparannusesimiehen asiakirjassa
esitettyä tulkintaa, että seurakunta on hyväksynyt maksukorotuksen.
2) seurakunta esittää, että metsätieosakaskokous kutsutaan uudestaan koolle
asiasta päättämistä varten.

--Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen perusteella kirkkoherra otti yhteyttä
Kylkisvuoren metsätiehankkeen vastuunhenkilöihin.
Kirkkoherra, talouspäällikkö ja kirkkoneuvoston jäsen Pentti Marttinen ovat kuulleet
metsänparannusesimiestä ja tiehoitokunnan jäseniä 2.5.2013 pidetyssä palaverissa.
Keskustelun tuloksena seurakunnan osallistumisvelvollisuus hankkeeseen selventyi.
Metsätieosakaskokousta ei ollut perusteltua kutsua koolle. Maksukorotukseen saatiin
selvitys.
Talouspäällikön esitys:
Toivakan seurakunta osallistuu Kylkisvuoren metsätiehankkeeseen esille tulleiden
ehtojen mukaan.
Johtavat viranhaltijat hoitavat nimenkirjoitusoikeudellaan asiaa eteenpäin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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43 § KIRKON VAKUUTUSMAKSUN KOROTTAMINEN
Seurakunnan vakuutuksien tarkastamisen yhteydessä on käynyt ilmi, että Toivakan
kirkko on ollut alivakuutettu. Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat käyneet neuvottelun
Pohjolan yhteyspäällikön Tiina Taavitsaisen kanssa.
Vanhalla vakuutusmäärällä (2 milj. €) kirkon vakuutuksen hinta on ollut 1336,79
€/vuosi, omavastuu 1000 €. Uudella vakuutusmäärällä (3,5 milj. €) hinta olisi 2256,00
€/vuosi, omavastuu 5000 €.
Talouspäällikön esitys:
Kirkon vakuutuksen korvausmäärä nostetaan 3,5 milj. euroon. Tällöin vakuutuksen
vuotuiseksi hinnaksi tulee 2256,00 euroa omavastuun ollessa 5000 euroa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

44 § SEURAKUNNAN JA ELÄKELIITON YHTEISTYÖ
Eläkeliiton Toivakan Yhdistykseltä on tullut esitys, että yhdistys kokoontuisi jatkossa
srk-kodilla. Alustavasti kokoontumispäiväksi on kaavailtu torstaita. Eläkeliitto on
tarjoutunut vuorostaan auttamaan seurakuntaa kirkkokahvituksissa sopimuksen
mukaan.
Talouspäällikön esitys:
Seurakunta antaa Eläkeliitolle luvan kokoontua säännöllisesti srk-kodilla.
Vuokraa ei peritä, koska kyseessä on yhteistyö: Eläkeliitto palvelee vuorostaan
seurakuntaa kirkkokahvituksin tai muuten sovittavalla tavalla. Talouspäällikkö ja
kirkkoherra neuvottelevat Eläkeliiton kanssa yhteistyön tarkemmista yksityiskohdista.
Nämä saatetaan aikanaan kirkkoneuvoston tietoon.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

45 § LASTEN JA NUORTEN KESÄLEIRIEN VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
Kirkkoherran esitys:
Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat kesän 2013 leireillä ovat:
- Eija Kinnunen: lasten leiripäivät 3.6. & 4.6. ; eskarileiri 3.-4.6.
- Minna Kivimäki: varkkarileirit 5.-7.6. & 10.-12.6. ; Power Park –retki 14.6. ;
rippikoululeiri 21.-27.7.
Leirien ruokailut ovat valvottuja. Näin ollen leireillä työskentelevien työntekijöiden
(Eija Kinnunen, Minna Kivimäki, Hannes Asikainen, Panu Partanen) ravintoedun
arvoksi lasketaan 3,54 €/ateria.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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46 § LASTENOHJAAJAN NIMEÄMINEN LASTENLEIRIEN LEIRITYÖNTEKIJÄKSI
Kirkkoherran esitys:
Lastenohjaaja Eija Kinnunen nimetään lasten- ja eskarileirien ajaksi (3.-4.6.2013)
leirityöntekijän toimeen. Työaika on kokonaistyöaika.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

47 § 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.

48 § 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.
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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.
49 § AVUSTUSANOMUS KIRKKOHALLITUKSEEN: KIRKON ÄÄNENTOISTON UUSIMINEN
Vanhojen langattomien mikrofonien taajuudet poistuvat käytöstä 1.1.2014. Myös
Toivakan seurakunnan langattomat kuuluvat tähän ryhmään – ne pitää uusia.
Samalla seurakunta tarkistuttaa kirkon vanhentuneen äänentoistojärjestelmän.
Kirkkoherra on pyytänyt tarjouksen asiantuntijalta, Murea Oy:ltä.
Hankinnan tarve on välttämätön langattomien mikrofonien suhteen. Se on myös
enemmän kuin perusteltu muun äänentoiston näkökulmasta. Kirkon viesti on Jumalan
sana, jonka tulee kuulua esteettä ja kirkkaasti. Vähävarainenkaan seurakunta ei voi
tässä säästää.
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunta hakee kirkkohallitukselta tukea äänentoistojärjestelmän
uusimiseen. Uusimistarve on osaltaan välttämätön, osaltaan hyvin
tarkoituksenmukainen.
Kun kustannuslaskelma/tarjous on saatu Murea Oy:ltä, sen pohjalta talouspäällikkö ja
kirkkoherra laativat vapaamuotoisen anomuksen kirkkohallitukseen. Anomuksessa
painotetaan seurakunnan kireää taloudellista tilaa ja hankkeen tarpeellisuutta
seurakunnan ydintehtävään nähden.
Tarvittaessa äänentoistoa varten laaditaan lisäbudjetti. Yhtenä rahoitusvaihtoehtona
on leasing, jolloin kustannukset jakaantuvat useammalle vuodelle.
PÄÄTÖS: Hankkeen perustelut hyväksyttiin. Keskustelun pohjalta jatketaan
valmistelua.
50 § KIRKKONEUVOSTON TULEVAT KOKOUKSET
Kirkkoherran esitys:
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat: 29.8. (hautausmaakatselmus) ; 26.9. ;
31.10. ; 11.12.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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51 § TIEDOKSI
- Kirkkoherran päätös 4/2013.
52 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25.
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

__________/________
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