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Keskiviikkona 14.5.2014 klo 18.00-20.33
Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

x

Muut

x
x
x
x

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

x
x
x
x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

Käsiteltävät asiat

vpj
ilm. esteestä

varajäsen
kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

27-44 §§
27 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartaus.
28 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
29 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Paavolainen ja Raija
Häkkinen.

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

14.5.2014

__________________________
Jouni Paavolainen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

14.5.2014

__________________________
Raija Häkkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.5.–15.6.2014 sen aukioloaikoina.

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

31 § VUOSILOMAT LOMAKAUDELLA 2014
Lomakautta 2014 varten on valmistunut seuraava vuosilomasuunnitelma:
- Seppo Soininen

Lomaoikeus 38ap

7.-20.7. ; 28.7.-24.8. ; jää 8ap

- Sinikka Jäntti

Lomaoikeus 29ap

23.6.-6.7. ; 14.7.-7.8. ; jää 0ap

- Sointu Ijäs

Lomaoikeus 27ap

4.-31.8. ; jää 7ap

- Minna Kivimäki

Lomaoikeus 38ap
;

19.-27.6.; 30.6.-13.7.; 18.-24.8.
jää 17ap

- Eija Kinnunen

Lomaoikeus 38ap

16.6.-20.7. ; jää 14ap

- Pirjo Korhonen

Lomaoikeus 38ap

7.7.-3.8. ; jää 18ap

- Marja Komulainen

Lomaoikeus 38ap

(vahvistetaan myöhemmin)

Kirkkoherran lomat ovat tuomiokapitulin vahvistettavana.
--Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman mukaiset vuosilomat.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

32 § LEIRIMAKSUJEN TAKSATARKISTUKSET
Talouspäällikön esitys:
Kesän leiripäivien uudet taksat 14.5.2014 alkaen:
- leirit 35 €/hlö/päivä , sisaralennus 5 € (vanha: 30 €/hlö/päivä)
- leiripäivät 10 €/hlö/päivä, pysyy ennallaan
- eskarileiri 15 €/hlö/päivä (vanha: 13 €/hlö/päivä)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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33 § KESÄLEIRIEN VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN JA LEIRITYÖNTEKIJÄT
Kirkkoherran esitys:
Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat kesän 2014 leireillä:
- Leiripäivät ja eskarileiri 2.-3.6.2014, Eija Kinnunen
- Varkkarileirit 4.-6.6.2014 ; 9.-11.6.2014, Minna-Mari Kivimäki
- Partion suurjuhlaretki 7.-8.6.2014, Minna-Mari Kivimäki
- Särkänniemen retki 13.6.2014, Minna-Mari Kivimäki
- Rippikoululeiri 20.-26.7.2014, Minna-Mari Kivimäki
Leirityöntekijät kesän 2014 leireillä:
- Otetaan lastenohjaaja Eija Kinnunen leirityöntekijän työsuhteeseen 2.-11.6.2014.
- Otetaan Henni Ikonen leirityöntekijän työsuhteeseen 2.-6.6.2014; 9.-11.6.2014 ; 20.26.7.2014.
- Aleksi Soininen toimii rippikoululeirillä vapaaehtoisena aikuisena.
Leirien ruokailut ovat valvottuja. Näin ollen kaikkien leireillä työskentelevien
työntekijöiden ravintoedun arvoksi lasketaan 3,66 €/ateria.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

[34 § JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PALKKOJEN TARKISTUKSET]
-

Luettavissa kirkkoherranvirastossa -

35 § TOIVAKAN PITÄJÄSEURAN VARASTOHANKE VANHAN PAPPILAN ALUEELLE
19 § Kneuv 27.3.2014
Toivakan Pitäjäseura on suunnitellut Vanhan pappilan alueelle varastoa, johon rakennettaisiin
museonäyttely Toivakan ampumatarvikevarikon toiminnasta vuosina 1941–2020.
Tähän liittyen Pitäjäseura on anonut Toivakan seurakunnalta 18.3.2014 päivätyllä kirjeellä
joko mahdollisuutta vuokrata maa-alue nimellisesti 25 vuodeksi tai lupaa sijoittaa kyseinen
rakennus veloituksetta Vanhan pappilan alueelle (Vanhasilta 5:343, kortteli 58. ks. Liite 3).
Alue on merkitty Toivakan asemakaavassa julkisten rakennusten rakennuspaikaksi (Y) ja
virkistys- ja puistoalueeksi (VP).
Suunniteltu rakennus on Toivakan ampumatarvikevarikolta purettava noin 200 m 2:n suuruinen
peltivarasto. Anomuksessa esitetty rakennuspaikka on merkitty Pitäjäseuran toimesta
maastoon. Rakennus sijoittuu tontin luoteiskulmaan rajoittuen puistoalueeseen. Suunniteltu
rakennuspaikka on osittain asemakaavassa sallitun rakennusalueen ulkopuolella
viheralueella. Pitäjäseuran esitysvaihtoehdossa 1 vuokra-alueella sijaitsee myös Toivakan
veteraanien rakentama ja omistama kanttiinikorsu.
Talouspäällikkö ja kirkkoherra käyvät ’Toivakan asevarikolla’ ennen kokousta tarkastamassa
suunnitellun rakennuksen ja informoivat siitä kirkkoneuvostoa.
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Mahdollisessa vuokratilanteessa seurakunnan tulee huomioida korttelin 58
jatkokäyttömahdollisuudet joko nykyisessä käytössä tai mahdollisessa kaavamuutoksessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee aiheesta ottaen kantaa Toivakan Pitäjäseuran anomukseen ja
esiteltyyn varastohankkeeseen.
Talouspäällikön muutosesitys:
Keskustelun pohjalta talouspäällikkö esitti, että asia merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

--Seurakunta on lähettänyt Toivakan Pitäjäseuralle liitteenä olevan kirkkoherra Panu
Partasen kirjeen ja kokouksen 27.3.2014 § 19 mukaisen päätöksen koskien
maanvuokra-anomusta. (liite 1)
Toivakan Pitäjäseura on toimittanut seurakunnalle 9.4.2014 ja 11.5.2014 päivätyt
kirjelmät, jossa on perusteluja Pitäjäseuran 18.3.2014 tekemään anomukseen.
Kirjelmissä on perusteltu mm. Toivakan ampumatarvikevarikon toiminnallista ja
työllistävää vaikutusta Toivakassa sekä varikolta siirrettäväksi aiotun varaston
lisäkulttuurillista merkitystä Vanhan Pappilan alueelle ja tulevaa taloudellista
merkitystä Toivakan Pitäjäseuralle. Kirjelmissä esitellään mm. suunnitellun varaston
tämän hetkistä hankinta- ja rakennuslupamenettelyä sekä Vanhan Pappilan ja
ympäristön kunnostukseen liittyviä näkökohtia. 9.4.2014 kirjatun kirjelmän liitteenä on
osio, jossa on pyritty vastaamaan kirkkoneuvoston tekemiin kysymyksiin. Se sisältää
lisää varaston rakentamista puoltavia perusteluja. (liitteet 2 ja 3)
Toivakan rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Matti Nikupeteri on antanut
sähköpostitse lausunnon, jonka mukaan rakentaminen sijoittuu asemakaavan
mukaisen puistoalueen puolelle. Voimassa oleva asemakaava ei siis mahdollista
rakentamista. Kaavasta voi erityisistä syistä hakea poikkeamista tai kaavaa voidaan
muuttaa. Kummassakaan tapauksessa ei voida etukäteen tietää, sallitaanko
poikkeaminen tai kaavamuutos. Päätökset riippuvat perusteluista ja naapureiden
kannanotoista. (liite 4)
Mahdollinen kaavamuutos on tehtävä maanomistajan eli seurakunnan toimesta.
Ajallisesti kaavamuutosprosessi kestää vähintään 2 vuotta. Poikkeamislupahakemus
edellyttää kaikkien kyseiseen rakennuspaikkaan rajautuvien maanomistajien kirjallista
kuulemista.
Asemakaavassa varattu VP-(puisto)alue on maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n
mukaan kunnan toteutettavaksi kuuluva kunnan tarpeisiin osoitettu alue, jolle saman
lain 47 §:n mukaan saa rakentaa vain alueen tarkoitukseen soveltuvia vähäisiä
rakennelmia.
Seurakunta on tontinosan vuokraajana velvollinen maanvuokralain 34 §:n mukaan
lunastamaan vuokra-alueella olevat rakennukset ja rakennelmat vuokra-ajan
päättyessä. Tontinosan vuokraaminen Toivakan Pitäjäseuran anomuksen kohdan 1
mukaisena vaikeuttaa vuokra-alueen ulkopuolelle jäävän korttelinosan (Y=yleisten
rakennusten korttelialue) käyttöä ja tulevaisuudessa mahdollisen kaavamuutoksen
järkevää toteuttamista. Ilman kaavamuutosta AO tai AR kortteliksi jäljelle jäävä Y
korttelinosa on seurakunnalle hyödytön.
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Maanvuokralain 28 §:n mukaan asemakaava-alueen tontinvuokrasopimus on tehtävä
vähintään kolmeksikymmeneksi vuodeksi ja enintään sadaksi vuodeksi. Pitäjäseuran
anomuksessaan esittämä kahdenkymmenenviiden vuoden vuokra-aika ei ole
maanvuokralain mukaan mahdollinen.
Kirkkolaki luku 14 § 4 mukaan kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Keski-Suomen museon lausunto asiasta on saatu sähköpostitse 13.5.2014. (liite 5)
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää edellä esitettyjen seikkojen perusteella lisäalueen
vuokraamisesta (Vanhasilta n:o 5:343, kortteli 58) Toivakan Pitäjäseuralle
ampumatarvikevarastomuseota varten.
Päätöstä tehdessä kirkkoneuvoston tulee huomioida:
- peltisen rakennuksen soveltuminen muuhun rakennuskantaan
- Maanvuokralain säädösten perusteella vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen
seurakunnalle lunastusvelvollisuudella siirtyvästä rakennuksesta aiheutuvat
kustannukset
- vuokrattavan alueen rajauksen vaikutus vuokra-alueen ulkopuolelle jäävän
tontinosan myöhempää kaavamuutokseen
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto ottaa myönteisen kannan Toivakan Pitäjäseura ry:n
varastohankkeeseen. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että
Pitäjäseuralle vuokrataan 18.3.2014 päivätyn anomuksen kohdan 1 mukainen
liitteeseen merkitty alue 30 vuodeksi, vuosivuokra 20,00 €.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava Lapuan hiippakunnan tuomikapitulin
vahvistettavaksi.

36 § KIRKKOHALLITUKSEN 5000 EURON TUNNUSTUSPALKINNON KÄYTTÄMINEN
Toivakan seurakunta sai kirkkohallituksen 5000 euron tunnustuspalkinnon.
Kirkkohallitukselta saapui tähän liittyen pöytäkirjanote 12.5.2014 (liite 6).
Koska kirkkohallitukselta ei ole tullut tarkempia määräyksiä palkinnon käyttämisestä,
voi seurakunta päättää sen itsenäisesti.
Kirkkoherran esitys:
Palkinnosta osoitetaan välittömästi 1500 euroa työntekijöiden opinto- ja
virkistystoimintaan (Tallinnan matka keväällä 2014, syksyn 2014 virkistystoiminta,
Tallinnan matkasta estyneiden työntekijöiden huomioiminen).
Työntekijät antavat 1000 eurosta esityksen kirkkoneuvostolle, miten se voitaisiin
käyttää seurakunnan toimintaan tai hankintoihin tänä vuonna.
Loput 2500 euroa rahastoidaan käytettäväksi lähitulevaisuudessa työntekijöiden ja
seurakuntalaisten palkitsemiseen. Tästä kirkkoneuvosto tekee erillispäätöksen
syksyllä 2014, käsitellen samalla työntekijöiden ehdotuksen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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37 § VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUKSEEN JA TILINPÄÄTÖKSEEN TEHTÄVÄT
KORJAUKSET JA LISÄYKSET
Kirkkoherran esitys:
Suoritetaan seuraavat lisäykset vuoden 2013 toimintakertomukseen:
Lisätään kohtaan viestintä (s.15) virkkeet: ”Saatiin uudistetuksi Toivakan kirkon esite,
kolmas lajissaan. Esitteen tuotti Siukin Sanomat, päätoimittajana Timo Siukonen ja
kuvaajana Heikki Kotilainen. Esite julkaistiin kattomaalausten 40-vuotisjuhlassa 1.
adventtina 1.12.2013. Kirkon uusi esite onnistui hyvin ja seurakunta oli siihen
tilaajana tyytyväinen. Upeat valokuvat saivat ansaitsemansa paikkansa. Esitteen
markkinointiin olisi kannattanut valmistautua paremmin. Esitettä on syytä pitää esillä
tulevana tiekirkkokautena ja jatkossa muutenkin.”
Lisätään kohtaa musiikkityö seuraava (s. 16): ”Keski-Suomen kirkkomusiikkipiirillä oli
kuorotapaaminen Toivakassa su 17.11. Kuorolaiset osallistuivat samalla
iltamessuun.”
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Talouspäällikön esitys:
Korjataan tasekirjaa seuraavasti:
- Lisätään sivulla 4 miinusmerkki lukuun 426 293,00 € (-426 293,00 €).
- Korjataan sivun 39 oikean yläreunan vertailuvuosi oikeaksi (2012).
- Korjataan koko sivu 46 alla olevaan muotoon:
LASKELMA HAUTAINHOIDON VASTUISTA 31.12.2013
Hoitohaudan kulut keskimäärin:
Hoidettujen hautojen kulut
Hoidettujen hautojen lukumäärä
Yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin

16 659,15 €
301 kpl
55,35 €

Srk:n jäljellä oleva hoitovastuu 31.12.2013
Hoitosopimushautojen hoitosopimusvuosien lukumäärä 208 kpl x á 55,35 €
11 512,80 €
Hautainhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus
Taseen vastaavaa puolen loppusumma -vastuut
16 081,30 – 11 512,80 = 4 568,50 € (ylikate)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

38 § VUODEN 2013 TILINTARKASTUSLAUSUNTO
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2013 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä koskevan
tilintarkastajan lausunnon.

__________/________

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

3/2014
7

Tilintarkastajan lausunnon kuultuaan kirkkoneuvosto lähettää toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että
kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuoden
2013 tileistä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

39 § TARKENNUKSIA VAALILAUTAKUNTAAN JA SEN TOIMINTAAN
Toivakan seurakunnan vaalilautakunnaksi on valittu seuraava kokoonpano:
Tarja Juottonen, pj.
Juha Juusela
Jorma Kautto
Marjatta Taipale
Panu Partanen, khra, viran puolesta

Mirja Heinonen, varajäsen
Heli Tahvonen, varajäsen
Jorma Staudinger, varajäsen
Marianna Ruokonen, varajäsen

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.
--Kirkon vaalisäädös on muuttunut siten, että uutena täsmennyksenä on tullut
seuraava määritelmä: "Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on
ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä
koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalin
tuloksen vahvistamiseen. Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden
varmistamiseksi on suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän
kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään."
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa varmistamaan, että vaalilautakunnan
päätösvaltaisuus säilyy täyttäen yllä mainitun ehdon. Tämä tarkoittaa, että
a) Kirkkovaltuusto selvittää, ketkä vaalilautakunnasta asettuvat ehdolle tulevissa
vaaleissa. Näin sen päätösvaltaisuutta voidaan arvioida etukäteen.
b) Kirkkovaltuusto määrää varajäsenet kutsumisjärjestykseen, jolloin
vaalilautakunnan päätösvaltaisuus paremmin varmistetaan. Vaalilautakunnan
varajäsenten ei tarvitse olla henkilökohtaisia varajäseniä.
c) Kirkkovaltuusto tekee tarvittaessa muutoksia vaalilautakunnan kokoonpanoon
muuttuneiden säädösten johdosta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

40 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT KESÄN KUTSUTILAISUUKSIIN
Toivakan seurakunnalle on tullut kaksi kutsua tulevan kesän tilaisuuksiin.
- Kansanlähetyspäivien kutsuvierastilaisuus 5.7.2014 klo 14.15 Jyväskylässä.
- Rautalammin kirkon 170-vuotisjuhlat 8.6.
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Molemmat kutsut toimitetaan kokoukseen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, lähetetäänkö kyseisiin tilaisuuksiin Toivakan seurakunnan
edustajaa/edustajia.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto jättää asian kirkkoherran päätettäväksi.

41 § TIEDOKSI
- Kirkkoherran päätös 4/2014
- Talouspäällikön päätökset 4-7/2014
Päätökset toimitetaan kokoukseen nähtäväksi.
- Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutumistilanne 31.3.2014 (liite 7)
42 § KIRKKONEUVOSTON TULEVAT KOKOUKSET
Kirkkoherran esitys:
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset: to 28.8. (hautausmaakatselmus) ; ke 17.9. ; to
9.10. ; ke 12.11. ; to 11.12.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

43 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Virsi 581 ja Herran siunaus.

__________/________

