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Torstaina 26.9.2013 klo 18.00-20.30
Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

Muut

x
x
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

65-74 §§
65 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
66 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
67 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Koskinen ja
Pentti Marttinen.

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

26.9.2013

__________________________
Reijo Koskinen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

26.9.2013

__________________________
Pentti Marttinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 27.9.–27.10.2013 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra
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68 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

69 § KIRKON ÄÄNENTOISTON UUSIMINEN
Kneuv 4/2013 30.5.2013
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.

--Murea Oy:ltä saapui tarjous kirkon äänentoiston uusimisesta 2.8.2013.
Tarjouksen kokonaissumma on 8813,92 € (sis. alv).
Tarjouksen pohjalta talouspäällikkö ja kirkkoherra laativat avustusanomuksen
kirkkohallitukseen. Avustusta haetaan koko summalle. Avustuksen sanalliset
perusteet toimitetaan kokousliitteenä.
Lapuan tuomiokapitulista tuli tieto, että hakemuksen käsittely menee ensi vuoden
puolelle. Sekä lakimiesasessori että hiippakunnan talouspäällikkö pitivät avustuksen
saamismahdollisuuksia hyvänä, koska investointi kohdistuu kirkkoon. Kirkot ovat
avustuksissa etusijalla. Normaalisti tämänkaltaisissa hakemuksissa korvaussuhde on
40-60 prosentin luokkaa. Hankkeeseen voidaan ryhtyä ennen kuin avustuspäätös on
saatu.
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Kirkkoherra on tehnyt tiedusteluita muiden seurakuntien äänentoistohankinnoista.
Selväksi on käynyt, että hintataso on usein yli 10 000 euron luokkaa. Eräässä
seurakunnassa oli päädytty miltei 20 000 euron investointiin, eikä sitä pidetty
korkeana, koska laskelmat olivat tehty ammattitaitoisesti ja tarjotut tuotteet olivat
laadukkaita. Kyseinen seurakunta oli valmis panostamaan tärkeään asiaan. Tässäkin
valossa Toivakan seurakunnan hanke on kustannuksiltaan kohtuullinen.
Kirkkoherra on pyytänyt kokoukseen Murea Oy:ltä sanallisen lausunnon Toivakan
kirkon äänentoistolaitteiston uusimistarpeesta ja tarjouslaskelman perusteista.
Lausunto käydään kokouksessa lävitse.
Murea Oy on tehnyt Toivakan kirkossa laitemittauksia, joilla on varmistettu laitteiston
toimivuus ja sopivuus. Yrityksen toiminta on ollut asiallista ja asiakasta kuuntelevaa.
Kysymyksiin on saatu välittömät vastaukset.
Toivakan seurakunta ei hyödy kilpailutuksesta tässä tapauksessa merkittävästi:
vertaileminen on vaikeaa ja vertailukykyisten tarjouksien laatimisesta täytyisi maksaa
asiantuntijoille. Lisäksi tarjoukset kuormittavat viranhaltijoita yhteydenpidon ja
mahdollisten kirkkokäyntien muodossa, resurssit ovat rajalliset. Kirkkohallituksen
avustusten jälkeen hyöty kaventuu entisestään. Sitäkään ei pidä väheksyä, että
Murea Oy:n tekijät tiedetään entuudestaan – se lisää luotettavuutta.
Kirkkoherra on kysellyt Murean toimitusaikataulua. Äänentoisto kyetään tarvittaessa
toimittamaan marraskuun aikana. Näin se olisi valmis kirkon kattomaalausten 40vuotisjuhliin 1.12.2013. Laskutus ohjataan vuodelle 2014.
Äänentoiston uusiminen on syytä toteuttaa joka tapauksessa. Ei ole syytä lykätä
hanketta avustuspäätöksen saamisen jälkeen – se ei muuta olennaisesti tilannetta.
Myös työskentelyolosuhteet kirkossa ovat paremmat ja edullisemmat lokamarraskuussa kuin tammi-maaliskuussa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Murea Oy:n tarjouksen.
Kirkkoneuvosto lähettää hankkeen kirkkovaltuuston päätettäväksi, jotta se voidaan
budjetoida vuoden 2014 talousarvioon. Kirkkovaltuusto käsittelee asian ennakoivasti
24.10.2013 kokouksessaan. Lopullinen toiminta- ja talousarvio käsitellään
18.12.2013.
Hanke pannaan toimeen kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

70 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU 2014-2017
Strategiaryhmä khra Panu Partanen, Marja Korhonen, Jorma Staudinger ja
Vaajakosken aluekappalainen Hannu Huttunen ovat valmistelleet tiivistelmää niistä
ajatuksista, joita yhteisissä kohtaamisissa on noussut esiin.
Strategian nimeksi on annettu Toivakan seurakunnan polku 2014-2017 (Liite).
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee Toivakan seurakunnan strategiasta. Strategia annetaan
edelleen kirkkovaltuustolle keskusteltavaksi ja päätettäväksi.
Kirkkoneuvosto keskustelee myös strategian aikataulutuksesta, ja siitä miten se
jalkautetaan toimintaan ja miten työaloja ohjeistetaan sen toteuttamisessa.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan strategian
hyväksymistä.
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.

72 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Merkittiin tiedoksi:
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 5-6/2013.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 5-9/2013.

73 § MAARIT MANSIKKALAN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Maarit Mansikkala on pyytänyt eroa Toivakan seurakunnan luottamustehtävistä
paikkakunnalta tapahtuvan poismuuton vuoksi 18.9.2013. Hän on lähettänyt
eropyynnön kirkkoherralle sähköpostitse.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seuraavaa:
Kirkkovaltuusto
1) myöntää eron Maarit Mansikkalalle lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan
jäsenyydestä paikkakunnalta tapahtuvan poismuuton vuoksi.
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2) valitsee Maarit Mansikkalan tilalle jäsenen lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan sekä
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

74 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
Loppuhartaus.

__________/________

