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Torstaina 27.3.2014 klo 18.00-21.20
Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)
X
X
X
X
X

Muut

X
X
X
X

Käsiteltävät asiat

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Marja Korhonen
Anneli Torppa
Tarja Juottonen
Jouko Pirkkanen

(ilm. esteestä)
vpj. (ilm. esteestä)

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

varajäsen
varajäsen (ilm. esteestä)

13-26 §§
13 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkurukous.
14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Korhonen 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

27.3.2014

__________________________
Marja Korhonen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

27.3.2014

__________________________
Anneli Torppa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.3.–28.4.2014 sen aukioloaikoina.

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

17 § TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2012
Toivakan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt 14.5.2013 vuoden 2012
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Samassa yhteydessä ei ole kuitenkaan
myönnetty tilivelvollisille tili- ja vastuuvapautta (ks. alla oleva pöytäkirjanote). Näin
ollen kirkkovaltuuston pitää vielä päättää asiasta erikseen.
Myöskään tilintarkastajan lausunnon käsittelemistä ei ole tältä osin merkitty
pöytäkirjaan.
Tilintarkastaja esittää vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksessaan vastuuvapauden
myöntämistä seurakunnan tilivelvollisille.
--Kvalt 13/2013 § Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös
Kneuv 32 §/2013
Tilintarkastaja on tarkistanut vuoden 2012 Toivakan seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.
Hän esittää tilinpäätöksen hyväksymistä Toivakan seurakunnan kirkkovaltuustolle sekä
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Tarkastuksen yhteydessä tasekirjaan suoritettiin seuraavat tarkennukset ja korjaukset. Nämä
annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle, uutta käsittelyä ei tarvita. Korjatut tiedot näkyvissä
liitteissä.



Korjattu laskelma hautainhoidon vastuista (s. 47). Hautainhoitosopimuksien varojen
alikatteisuus 4144,31 €.



Henkilöstökulut toimintakuluista todellisuudessa 62,2 % (s. 4)

Merkitään tiedoksi seuraavat tarkastushavainnot, jotka ovat esillä myös liitteessä:
1) Taseen lomapalkkavelassa ei ole mukana ennen tilikauden lomanmääräytymisvuotta
kertyneiden pitämättömien lomien velkaosuutta. Käyttämällä samaa perustetta kuin
tilinpäätöksen lomapalkkavelkalaskennassa on käytetty saatiin tarkastuksen yhteydessä
karkeasti laskemalla puuttuvan lomapalkkavelan määräksi noin 11 800 €, joka kirjanpitoon
kirjattuna huonontaisi saman verran tilikauden tulosta ja lisäisi lomapalkkavelkaa vastaavasti.
Laskenta tulee korjata jatkossa ja sen vaikutukset ottaa huomioon kirjanpidossa ja
talousarviossa sekä talousarviovertailussa.
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2) Kirkkovaltuusto ei ole päättänyt talousarvion sitovuustasosta vuonna 2012, joten
toteutumavertailu käsitellään päätöksentekoelimissä tilikohtaisella tasolla.
Tarkastuksessa on saatu selvityksiä poikkeamista ja todettu toimintakertomukseen
sisältyvät taloussuunnitteluun liittyvät tarkkuus- ja realistisuustavoitteet.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymistä
kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Kvalt 14.5.2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymistä
kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

--Tilintarkastaja on puoltanut vastuuvapauden myöntämistä 12.4.2013
allekirjoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta päätöksen siitä, myönnetäänkö
seurakunnan tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
[Päätös tehtiin sähköisesti 26.-27.2.2014, mihin kirkkoneuvoston jäsenet
antoivat suostumuksensa. Päätös sovittiin kirjattavaksi 27.3.2014 pidettävään
kokoukseen.]

18 § TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAYLITYKSET VUONNA 2013
-Kvalt 18.12.2012 Talousarvion sitovuustaso 2013
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2013 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 yksimielisesti.
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--Kirkkoneuvoston on otettava kantaa seuraaviin talousarviomäärärahaylityksiin
nojaten kirkkovaltuuston sitovuustasopäätökseen.
Talousarviomäärärahanylitys pääluokassa 5 Kiinteistötoimi
Pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi tulosyksikölle metsätalous oli budjetoitu
metsänmyyntituloja 10 000 €. Metsänmyyntiä ei toteutettu, koska vuoden 2013
verotulokertymä oli huomattavasti arvioitua suurempi ja kattoi toteutumattoman
metsänmyyntitulon.
Talousarviomäärärahaylitys pääluokassa 5 Kiinteistötoimi 5 755,92 €.
(Liite 1)
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää pääluokan 5 Kiinteistötoimi talousarviomäärärahaylityksen
5 755,92 € kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--Talousarviomäärärahaylitykset pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta
(Tulosyksiköt 1002380100 Perhekerhotyö ja 1002600100 Lähetystyö)
Tulosyksiköllä Perhekerhotyö ylitys 579,14 € aiheutuu budjetoitua suuremmista
palkkamenoista ja tulosyksiköllä Lähetystyö ylitys 367,08 € aiheutuu budjetoitua
suuremmilla sisäisillä vyörytyserillä.
Edellä mainitut eivät aiheuta pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta määrärahan
ylitystä pääluokkatasolla.
(Liite 2)
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Perhekerhotyön talousarviomäärärahaylityksen 579,14 €
sekä Lähetystyön ylityksen 367,08 €.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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19 § [NÄHTÄVISSÄ KIRKKOHERRANVIRASTOSSA]

20 § KOLEHTISUUNNITELMA 4-9/2014
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kirkkoherran laatima kolehtisuunnitelma ajalle 4-9/2014 (Liite 4).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

21 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN EDUSTAJA LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN
Toivakan seurakunnalla on säännösten puitteissa mahdollisuus lähettää kaksi
edustajaa Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen. Tänä vuonna kokous pidetään
Lähetysjuhlien yhteydessä Vaasassa 6.-8.6.2014. Viime vuosina virallisia edustajia
on ollut yksi.
Kokousvaltuutus voidaan hoitaa sähköisesti.
Kirkkoherran esitys:
Lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Sointu Ijäs toimii Toivakan seurakunnan
edustajana Lähetysseuran vuosikokouksessa kesäkuussa Vaasassa.
Kirkkoherran muutosesitys:
Aiemman esityksen lisäksi seurakunta lähettää toiseksi viralliseksi edustajaksi Marja
Korhosen. Näin Toivakan seurakunnalla on kaksi edustajaa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

22 § SEURAKUNNAN KYNTTELIKKÖJEN ANTAMINEN NÄYTTELYKÄYTTÖÖN
Toivakan seurakunta omistaa kaksi Alvar Aallon kynttelikköä, jotka ovat deponoituina
Jyväskylän Alvar Aalto -museoon.
Alvar Aalto -museosta on otettu yhteyttä kirkkoherraan 18.3.2014 ja kysytty
mahdollisuutta seurakunnan omistamien kynttelikköjen lainaamisesta
kansainväliseen kiertonäyttelyyn. Näyttelyä kokoaa saksalainen Vitra Design
Museum. Se kestää mahdollisesti aina vuoteen 2019, aikataulu tarkentuu
myöhemmin.
Näyttelyn järjestäjä, Vitra Design Museum, huolehtii kaikista näyttelylainaan liittyvistä
kustannuksista, hoitaa asianmukaiset kuljetukset ja vakuuttaa aineiston seurakunnan
kanssa sovittavasta arvosta. Designmuseon edustaja on läsnä kaikissa
näyttelypaikoissa tekemässä esineistön kuntokartoituksen ja huolehtimassa sen
turvallisesta käsittelystä ja esillepanosta.
Museon intendentti Katariina Pakoman sähköposti on välitetty kokonaisuudessaan
kirkkoneuvoston jäsenille.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen, voidaanko Toivakan
seurakunnan omistamat kyntteliköt lainata näyttelykäyttöön.
Mikäli päätös on myönteinen, seurakunta esittää, että Alvar Aalto -museo tekee
asiantuntija-arvion kynttelikön vakuutusarvosta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

23 § TALOUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI
Kneuv 10 §/2013 Talousryhmän perustaminen
Työryhmän tehtävänä on Toivakan seurakunnan taloudellisen aseman selvittäminen ja
toimenpide-ehdotusten tekeminen. Työryhmä antaa raportin 30.9.2013 mennessä.
Kirkkoherran esitys:
Perustetaan taloustyöryhmä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Ryhmään valittiin Marja Korhonen (pj), Jorma Staudinger ja
Reijo Koskinen.

--Taloustyöryhmän raportti ei valmistunut määräaikaan mennessä, mutta valmistui
18.3.2014. Raportti tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi (Liite 5).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee raportista ja päättää, ryhdytäänkö sen pohjalta
jatkotoimenpiteisiin.
PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi.

24 § VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittelee toiminnan osuuden ja talouspäällikkö talouden.
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä
lähettää aineiston tilintarkastajalle tilintarkastusta varten (Liite 6a-6c).
Tilintarkastajan lausunnon kuultuaan kirkkoneuvosto lähettää toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että
kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytään siten, että tasekirjan toimintakertomukseen
kohtaan henkilöstö lisätään koulutus.
Lisäksi tasekirjan ulkopuoliseksi liitteeksi liitetään taseen vastaavaa ja
vastattavaa puolen erittelyt, kustannusten kohdentamisen perusteet, vuokralla
olevat maa-alueet ja huoneistot, sopimukset ja talouspuolen grafiikkaa 4 kpl.
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25 § TIEDOKSI
-

Kirkkoherran viranhaltijapäätös 3/2014

-

Toivakan kirkko tiekirkkona 2.6.–17.8.2014. Avoinna la, ma-to klo 9-15.30
sekä pe & su klo 9-14.

-

Jumalanpalvelukset kirkossa 30.3.2014 alkaen.

26 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20 ja antoi valitusosoituksen. Herran
siunaus.

__________/________

