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Torstaina 14.11.2013 klo 18.00-20.30
Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

ilm. esteestä
vpj
ilm. esteestä

x

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

x
x
x
x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

x
x
x
x

Muut

Käsiteltävät asiat

varajäsen, ilm. esteestä.
varajäsen

81-90 §§
81 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
82 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
83 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Koskinen 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

14.11.2013

__________________________
Reijo Koskinen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

14.11.2013

__________________________
Anneli Torppa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.11.–15.12.2013 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

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

85 § UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN
YHTEISJOHTOKUNTAAN
Marianna Ruokonen toimii Toivakan seurakunnan edustajana perheasiain
neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnassa (2011-2014). Hänen varajäsenenään on
toiminut Katja Halttunen. Valinnat on tehty kirkkovaltuuston kokouksessa 1/2011 §12.
Katja Halttusen muuttaessa pois paikkakunnalta, tulee Toivakan seurakunnan
nimittää hänen tilalleen uusi varajäsen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee seuraavassa kokouksessaan
uuden henkilökohtaisen varajäsenen Marianna Ruokoselle perheasian
neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

86 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2014
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden.
Seurakunnan taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään
kirkkovaltuustoon nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee
sitovuustaso päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2
§). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2014 talousarvion sitovuustason
siten, että
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikkataso
kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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87 § HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 (2015-16)
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kirkkoherran valmistelema henkilöstön kehittämissuunnitelma ja
sisällytetään kirkkoneuvoston toiminta- ja talousarvioesitykseen (Liite I).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

88 § VAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Toivakan kirkkovaltuusto on valinnut kokouksessaan 1/2011 §10 vaalilautakunnan
ajalle 2011-14. Sen puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Olavi Jouttijärvi.
Kirkkoherra on virkansa puolesta vaalilautakunnan jäsen, mutta ei automaattisesti
puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Koska viranhaltija on vaihtunut, tulee kirkkovaltuuston valita uusi vaalilautakunnan
puheenjohtaja.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan uuden
puheenjohtajan Olavi Jouttijärven tilalle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

89 § NIMIKKOSOPIMUSTEN TARKISTAMINEN JA SANSAN YHTEISÖJÄSENYYS
Lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Sointu Ijäs on pyytänyt nimikkosopimusten
tarkennusta sekä Lähetysseuralta että Sanansaattajilta (SANSA).
Lähetysseuralta tuli varmistus, että sopimus on ollut voimassa 17.3.2008 alkaen. Se
on solmittu Ilomäen perheen tukemiseksi. Lähettien kotimaajakson aikana tuki
kohdistetaan kohdemaahan, Nepaliin. Seurakunnan kannatustavoite on 4000 €/vuosi.
Sanansaattajien kanssa solmittu sopimus on vuodelta 1988 (Ritva Taavitsainen/Eila
Murphy). Sen kannatustavoite on ollut 12 000 mk. Sitä ei ole päivitetty
euromääräiseksi.
Yhteydenpidon seurauksena Sansasta tuli kysely, jossa Toivakan seurakuntaa
pyydettiin yhdistyksen yhteisöjäseneksi. Jäsenmaksua ei peritä yhteistyösopimuksen
solmineilta seurakunnilta. Jäsenhakemus onnistuu nimikkosopimuksen päivityksen
yhteydessä.
Yhdistyksen (Sansa) varsinaisiksi jäseniksi sen hallitus voi hyväksyä
yksityishenkilöitä ja seurakuntia, jotka hyväksyvät yhdistyksen oppiperustan,
tarkoituksen ja säännöt (Yhdistyksen säännöt 5 §).
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Liite II. Yhdistyksen säännöt
--Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 2/2013 (6.11.2013) esittänyt, että
Toivakan seurakunnan sopimus ja kannatustavoite Lähetysseuran kanssa säilytetään
ennallaan. Sopimus Sansan kanssa päivitettäisiin siten, että kannatustavoitteeksi
asetetaan 4000 €/vuosi.
Liite III. Sansan nimikkosopimuksen uusi pohja.
Kirkkoherran esitys:
Nimikkosopimus Lähetysseuran kanssa säilytetään ennallaan.
Sopimus Sansan kanssa päivitetään siten, että kannatustavoitteeksi asetetaan 4000
€/vuosi.
Toivakan seurakunta hakee samalla Sansan yhteisöjäsenyyttä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

90 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Virsi 301 ja Herran siunaus.

__________/________

