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Torstaina 24.10.2013 klo 17.00-17.42
Seurakuntakoti

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

x

Muut

x
x
x
x

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

x
x
x
x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

Käsiteltävät asiat

vpj

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

75-80 §§
75 § Kokouksen avaus
Alkurukous. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
76 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
77 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Korhonen 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

24.10.2013

Toivakassa

24.10.2013

__________________________

__________________________

Pöytäkirjantarkastaja
Marja Korhonen

Pöytäkirjantarkastaja
Sointu Ojonen

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 25.10.–25.11.2013 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

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

79 § KIRKKONEUVOSTON OHJEISTUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA VARTEN
-Kneuv 6/2013 26.9.2013
71 § Vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeita
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto antaa tiedoksi työaloille valmisteluohjeita vuoden 2014 (2015-16) toiminta- ja
taloussuunnitelmaa varten. Ohjeet sisältävät myös tiedon aikataulutuksesta.
PÄÄTÖS: Työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmien oltava kirkkoherralla 15.11.2013
mennessä. Budjettiraamit annetaan 24.10.2013 kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.
Ohjausryhmä, johon kuuluvat Marja Korhonen, kirkkoherra Panu Partanen ja
talouspäällikkö Pirjo Korhonen, valmistelevat budjettiraamiehdotuksen
kirkkoneuvostolle.

-Vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa ohjaa Toivakan seurakunnan strategia (Toivakan
seurakunnan polku 2014-17).
Ohjausryhmän keskusteluissa ja työntekijäpalavereissa vahvistui ajatus, että
yhteiseksi painopisteeksi (askeleemme polulla) valitaan vuodelle 2014 ”rikas
jumalanpalveluselämä”. Tämän lisäksi kukin työala valitsee vapaasti yhden
painopisteen strategian sisältä.
Toiminnalliset tavoitteet pyritään määrittämään myös määrä- ja laatutavoitteina (ei
pelkästään sanallisina). Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on
asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan todellisesti arvioida. Niissä on
mainittava kaksi sitovaa tavoitetta/työala.
Toimintasuunnitelma hahmottuu malliin: TAVOITE – KEINO – ARVIOINTAPA.
Toiminnalliset tavoitteet voivat olla seuraavantyyppisiä:
-

Jokaisen jumalanpalveluksen suunnittelussa on työntekijöiden lisäksi ainakin yksi
seurakuntalainen.
Jumalanpalveluksen toimittamiseen osallistuu kaksi seurakuntalaista eri
tehtävissä
Jumalanpalvelusmusiikissa otetaan käyttöön virsikirjan ohella erilaisia hengellisiä
lauluja
Kaikki työmuodot osallistuvat vuorollaan jumalanpalveluksen valmisteluun.
Järjestetään vähintään xx nuorteniltaa / konserttia / keskustelutilaisuutta vuoden
aikana.

__________/________
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Toimintaa voidaan puolestaan arvioida seuraavasti:
-

Osallistuiko seurakuntalaisia jumalanpalveluksen toimittamiseen?
Seurakuntalaisten palaute musiikin osalta?
Montako nuorteniltaa järjestettiin? Montako nuorta osallistui?

Kirkkoherra toimittaa työntekijöille ohjeistuksen kirkkoneuvoston päätöksen
mukaisesti 25.10.2013.
-Ohjausryhmä on valmistellut budjettiraamiehdotuksen. Valmisteluryhmän toimintaa
on ohjannut budjetin tasapainottaminen. Budjettiraamituksen lähtökohtana on ollut
pitää eri tulosyksiköiden prosenttiosuudet vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vuoden 2013
talousarvion suuntaisina. Valmistelussa on huomioitu tulosyksiköiden pakolliset
menot kuten palkat, kiinteistömenot, it-kulut, vuokrat yms. Näihin työalojen ei tarvitse
ottaa kantaa.
Ohjausryhmän ehdotus jaetaan kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee toimintasuunnitelman ohjeistuksesta ja valtuuttaa
kirkkoherran toimittamaan ohjeet työaloille.
Kirkkoneuvosto keskustelee ohjausryhmän raamiehdotuksesta ja valtuuttaa
kirkkoherran toimittamaan ohjeet työaloille budjettivalmistelun pohjaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

80 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42.
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

__________/________

