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Torstaina 21.3.2013 klo 18.30- 20.40
Uusi pappila

Jäsenet
(läsnä = x)

Ilm. esteestä
vpj
Ilm. esteestä

x
x
x

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Marja Korhonen
Anneli Torppa
Jouni Paavolainen
Jouko Pirkkanen
Helena Järvenpää

x
x
x
x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

x
x
x

Muut

Ilm. esteestä
varajäsen
varajäsen, ilm. esteestä
varajäsen

13 § Kokouksen avaus.
Alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsiteltävät asiat

13-27 §
15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Paavolainen ja
Helena Järvenpää.

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

21.3.2013

__________________________
Jouni Paavolainen

Toivakassa

21.3.2013

__________________________
Helena Järvenpää

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.3.2013–22.4.2013 aukioloaikoina.
Panu Partanen, kirkkoherra

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

17 § JÄSENET ROVASTIKUNNAN SEURAKUNTARAKENNESELVITYKSEEN
Lääninrovasti Simo Lampelalta on tullut pyyntö, että seurakunnat valitsisivat
edustajansa Jyväskylän rovastikunnan rakenneselvitystä varten. Hänen
ehdotuksensa mukaan seurakunnista valitaan edustajia väkiluvun mukaan.
Toivakasta kaksi edustajaa, kirkkoherra ja talouspäällikkö.
Kirkkoherran esitys:
Tehdään päätös lääninrovastin ehdotuksen mukaan: Toivakan seurakunnan
edustajina rakenneselvityksessä toimivat kirkkoherra ja talouspäällikkö.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

18 § EDUSTAJA LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN
Kirkkoherran esitys:
Lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Sointu Ijäs toimii Toivakan seurakunnan
edustajana Lähetysseuran vuosikokouksessa 8.6.2013 Helsingissä.
Kirkkoherra hoitaa kokousvaltuutuksen sähköisesti.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
19 § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ – TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA
Kirkkoneuvosto on ohjesääntönsä 4 luvun 12 §:ssä pohjalta siirtänyt toimivaltaansa
eräiden ratkaisujen osalta talouspäällikölle.
Näihin ratkaisuihin kirkkoneuvoston tulee määritellä euromääräiset rajat, joiden
sisällä talouspäällikkö voi ratkaisuja tehdä.
Päätökset koskevat ohjesäännön kohtia:
2) Päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää
rahamäärää, jollei asia kuulu muulle viranhaltijalle;
5) Päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta seurakunnan hankintaohjeen määrittelemissä
rajoissa ja jollei hankintaa ole annettu muun viranhaltijan suoritettavaksi;
6) Päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämien rajojen
puitteissa.

__________/________
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää talouspäällikön tekemien ratkaisujen euromääristä
seuraavaa:
12 §:n kohdat 2) & 5): hankinnan arvo enintään 5000 euroa
12 §:n kohta 6): Pankkitalletusten osalta ei euromääräisiä rajoja. Sijoittaminen valtion
obligaatioihin 2-4 vuoden ajaksi sallitaan rajoituksetta. Pitemmäksi ajaksi
sijoittamisesta ja muista sijoituksista päättää kirkkoneuvosto.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

20 § LASKUJEN TARKASTUS JA HYVÄKSYNTÄ
Toivakan seurakunnan taloussäännön 3 luvun 12 §:ssä annetaan seuraava ohje
koskien osto- ja myyntilaskujen tarkastusta ja tositteiden hyväksymistä:
”Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä.
Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Kirkkoneuvosto
määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös
myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin ja muihin
tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta,
asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä.
Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on
asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on
annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja
käytettävää määrärahaa ei ylitetä.”

Seurakunnan laskutus kulkee sähköisesti Kipan kautta.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto antaa laskujen tarkastukseen ja hyväksymiseen seuraavan ohjeen:
Pääsääntöisesti laskut tarkastaa kyseisen tavaran tai palvelun tilannut tai ostanut
viran- tai toimenhaltija. Viran- tai toimenhaltijan ollessa estynyt (lomat, lomautus, osaaikaistus, pitkät vapaapäivät, sairausloma) laskut tarkastaa talouspäällikkö.
Työntekijän on ilmoitettava tilauksistaan talouspäällikölle. Näin vältytään
väärinkäsityksiltä ja ennakoidaan mahdolliset laskujen tarkastukseen ja hyväksyntään
liittyvät viiveet.
Laskut hyväksyy maksettavaksi kirkkoherra ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen
talouspäällikkö.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoherra Panu Partanen poistui päätöksen ajaksi. Puheenjohtajana toimi
varapuheenjohtaja Reijo Koskinen.

__________/________
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21 § KOLEHTISUUNNITELMA 4-8 (1.4.-31.8.2013)
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran laatiman kolehtisuunnitelman huhti-elokuulle
2013 (liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

22 § TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS KIRKKOHALLITUKSELLE
Kirkkoherran esitys:
Haetaan Kirkkohallitukselta määräaikaista toiminta-avustusta vuodelle 2013.
Hakemus toimitetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin lausunnolle.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö laativat hakemuksen ja toimittavat sen eteenpäin
tuomikapitulin käsittelyyn. Hakemuksen tulee olla Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulissa viimeistään maanantaina 15.4.2013.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

23 § METSO-SUOJELUALUEEN NIMI
ELY-keskukselta on tullut pyyntö ehdottaa nimeä seurakunnan Metso-suojelualueelle
Viisarimäessä.
Kirkkoherra on kysynyt sähköpostitse ja Internetin välityksellä nimiehdotuksia
luottamushenkilöiltä ja seurakuntalaisilta.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan Marjatta Taipaleen ehdotus, Korpelankolu,
nousi ylitse muiden.
Nimen alkuosa viittaa Simo Korpelaan, jonka syntymästä tulee 150 vuotta 12.4.2013.
’Kolu’ tarkoittaa kivikkoa, louhikkoa tai kivikkoista maata. Se kuvaa hyvin jyrkkää
maastoa, jossa suojelukohde sijaitsee.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Metso-suojelualueen nimiehdotukseksi Korpelankolu.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

__________/________
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24 § DIAKONISSA MARJA KOMULAISEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
Diakonissa Marja Komulainen on anonut kirkkoneuvostolta kirjallisesti 3 kuukauden
vuorotteluvapaata ajalle 1.6–31.8.2013.
Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi henkilö, joka on työttömänä
työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Työtöntä ei kuitenkaan tarvitse palkata
samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää diakonissa Marja Komulaiselle vuorotteluvapaata ajalle 1.6–
31.8.2013.
Johtavat viranhaltijat katsovat tilanteen mukaan, mille työalalle vuorotteluvapaan
sijainen sijoitetaan. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että paras hyöty saadaan
kiinteistöpuolella (hautausmaan hoito). Diakoniatyön luonteen vuoksi lyhyt 3
kuukauden sijaisuus on haasteellinen työn hoitamisen näkökulmasta.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön vastaamaan käytännön
järjestelyistä ja vuorottelusopimuksen allekirjoittamisesta osapuolten välillä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

25 § VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja
lähettää sen tilintarkastajalle tilintarkastusta varten. (liite)
Kirkkoherra esittelee toiminnan osuuden ja talouspäällikkö talouden osuuden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

26 § TIEDOKSI
-

Valtuustoseminaari ke 24.4.2013 klo 18.30 seurakuntakodilla. Tarkoitettu työntekijöille
ja luottamushenkilöille. Keskustelemme Toivakan seurakunnan strategiasta.

-

Lapuan hiippakunnan toimintakertomus vuodelta 2012

-

Viranhaltijapäätöksiä

-

Kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelma tammi-kesäkuu 2013

27 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. Herran siunaus.
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

__________/________

