TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1/2014
1

Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40
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

1-12 §§
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Alkuhartaus.
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Koskinen 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

20.2.2014

__________________________
Reijo Koskinen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

20.2.2014

__________________________
Sointu Ojonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 21.2.–21.3.2014 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

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

5 § SEURAKUNNAN ASUINHUONEISTOJEN VUOKRANKOROTUS
Toivakan seurakunnalla on kaksi vuokrattavaa asuinhuoneistoa, toinen Ruuhimäessä
(Asunto Oy Sadansavu) ja toinen seurakuntakodin yhteydessä.
Nykyiset vuokrat:


Asunto Oy Sadansavun vuokra 355,00 €/kk (sähkö ja vesi eivät sisälly vuokraan).
Vuokra on sidottu kuluttajahintaindeksiin.



Seurakuntakodin asunnon vuokra 680,00 €/kk (sisältää lämmön, lämpimän ja
kylmän käyttöveden, jäteveden, sähkön ja jätehuollon). Vuokrasopimus on tehty
4.5.2009, jolloin vuokrankorotusehdoista ei ole sovittu. Talouspäällikkö on
neuvotellut kirjallisesti vuokralaisten Marjatta ja Juhani Hokkasen kanssa 40,00
€/kk vuokrankorotuksesta. (Liite)

Talouspäällikön esitys:
-

Asunto Oy Sadansavun vuokra 360,68 €/kk 1.3.2014 alkaen.

-

Seurakuntakodin asunnon vuokra 720,00 €/kk 1.4.2014 alkaen.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6 § YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINTARKASTAJA
Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tilintarkastus on suoritettava keräysvuoden
toukokuun loppuun mennessä, jolloin tilitys on lähetettävä keräyksen saajalle.
Tilintarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja, joka
antaa lausuntonsa tarkastuksesta. Ohjeen mukaan yhteisvastuukeräyksen
tilintarkastajana voi toimia seurakunnan luottamushenkilöistä
valittu henkilö, tarkastajan ei tarvitse olla seurakunnan varsinainen tilintarkastaja.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Toivakan seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen
tilintarkastajan vuodelle 2014.
PÄÄTÖS: Tilintarkastajaksi valittiin Sointu Ojonen. Varalle valittiin Raija
Häkkinen.

__________/________
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7 § LUOTTOTAPPIOT 31.12.2013
Talouspäällikön esitys:
Kirjataan luottotappioksi seuraavat erääntyneet myyntilaskut:
-

rippikoulumaksu 60,00 €
virkatodistusmaksu
4,50 €

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

8 § VUODEN 2014 TALOUSMÄÄRÄRAHOJEN TARKENTAMINEN: LAPSI-,
VARHAISNUORISO-, RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖ
Kvalt 18.12.2013
34 § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuuston keskustelee Toivakan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta
vuosille 2014-2016 ja hyväksyy sen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Vastaesitys: Taloussuunnitelman osalta tehtiin vastaesitys. Vastaesityksen teki Janne
Karanta. Vastaesitystä kannatti Jorma Kautto.
Vastaesityksen sisältö:
Verotuloarvio nostetaan 425 000 euroon (kirkkoneuvosto 420 000 €). Lapsi-, varhaisnuoriso-,
rippikoulu- ja nuorisotyölle myönnetään 5000 euroa lisää suhteessa kirkkoneuvoston
esitykseen. 5000 euroon sisällytetään ehto, että isospalkkiot jätetään vuoden 2013 tasolle
(isoskorvaus vuonna 2013 20 €/päivä).
Koska vastaesitys sai kannatusta, puheenjohtaja määräsi äänestyksen. Äänestyksessä A
(kirkkoneuvoston esitys) sai 2 ääntä (Marianna Ruokonen, Marjatta Taipale), Janne Karannan
vastaesitys B sai 5 ääntä (Janne Karanta, Marja Korhonen, Sirkka Pynnönen, Sointu Ojonen,
Jorma Kautto). Puheenjohtaja äänesti tyhjää.
PÄÄTÖS: Taloussuunnitelma hyväksyttiin Jannen Karannan vastaesityksen (B)
mukaan äänin 5-2.
---

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan lapsi-, varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja
nuorisotyölle myönnettiin vuodelle 2014 talousmäärärahoja 5000 euroa lisää
suhteessa kirkkoneuvoston esitykseen.
Kirkkoherra on pyytänyt lapsi- ja nuorisotyön johtokunnalta esityksen siitä, miten
määrärahat jaetaan.
Johtokunnalta on tullut esitys 5000 euron lisämäärärahan jaosta eri työmuotojen
kesken. Siinä isospalkkiot nostettiin takaisin vuoden 2013 tasolle: 20 €/leiripäivä.

__________/________
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Palkkioihin johtokunta esittää kohdennettavaksi yhteensä 1500 € euroa lisää. Loppu
3500 € esitetään jaettavaksi tasan työmuotojen kesken taulukon osoittamalla tavalla
(Liite).
Esitys sisältää kirkkovaltuuston ehdon isospalkkioiden säilyttämisestä ennallaan.
Määrärahojen tilikohtainen jakaminen jäi työaloille ja kirkkoneuvostolle. Asiaa ei
tarvitse viedä kirkkovaltuustoon uudelleen päätettäväksi.
Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan esitys 5000 euron jakamisesta liitteen
mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös, joka perustuu kirkkovaltuuston antamiin ehtoihin, viedään
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9 § MH-BETONI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
Toivakan seurakuntaan on saapunut ilmoitus koskien MH-Betoni Oy:n
ympäristölupahakemusta (Liite). Seurakunnalle on varattu mahdollisuus tehdä
asiasta kirjallinen muistutus 7.3.2014 mennessä Toivakan kuntaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää, edellyttääkö ympäristöhakemus
seurakunnan laatimaa kirjelmää.
PÄÄTÖS: Talouspäällikkö lähettää sähköpostitse Toivakan kuntaan
ilmoituksen, että kirkkoneuvosto ei löytänyt asiaan huomautettavaa.

10 § LAUSUNTOPYYNTÖ SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOKSESTA
Toivakan seurakunta on valittu lausunnon antajaksi koskien seurakuntarakenteiden
kehittämistä. Lausunto liittyy kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen
muutosesitykseen. Lausunnot pyydetään toimittamaan 5.3.2014 mennessä
kirkkohallitukseen. Lausunnon antaa kirkkoneuvosto. Lausunnon aineisto on
toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille etukäteen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja sopii periaatteista, miten ja millainen lausunto
kirkkohallitukseen määräaikaan mennessä toimitetaan.
PÄÄTÖS: Keskustelun pohjalta kirkkoherra Panu Partanen ja Marja Korhonen
laativat lausuntopohjan, johon pyydetään kirkkoneuvoston jäseniltä
sähköpostilla kommentit. Kommenttien perusteella laaditaan lopullinen
lausunto kirkkohallitukselle 5.3.2014 mennessä. Kirkkoneuvosto otti
keskustelussa myönteisen kannan lakiesitykseen. Todettiin, että lakiesityksen
toteutuessa siinä on monia mahdollisuuksia pienen seurakunnan
näkökulmasta.

__________/________
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11 § TIEDOKSI: VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
-

Kirkkoherran päätökset 1-2/2014
Talouspäällikön päätökset 1-3/2014

12 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40 ja antoi valitusosoituksen.

__________/________
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