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______________________________________________________________________________
Aika

Tiistaina 16.12.2014 klo 18.05-20.07

Paikka

Seurakuntakoti

Jäsenet
x = läsnä

x
x
x

Karanta, Janne (saapui 32§ aikana)
Kautto, Jorma
Korhonen, Marja
Kuustie, Liisa
Marttinen, Pentti
Nummi, Satu
Ojonen, Sointu
Puttonen, Ritva
Pynnönen, Sirkka
Ruokonen, Marianna
Staudinger, Jorma (pj.)
Tahvonen, Heli
Taipale, Marjatta (vpj.)
Tiainen, Matti (ilm. esteestä)

x
x
x
x
x
x
x
x
Muut läsnäolijat

x
x

Partanen, Panu (kn. pj)
Korhonen, Pirjo (sihteeri)

Kokouksen avaus

24 §

Puheenjohtaja avasi kokouksen
klo 18.05.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

25 §

Todettiin kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Käsiteltävät asiat

PÄÄTÖS: Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
24-361 §§
§- §

Pöytäkirjan
tarkastus

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Marianna Ruokonen ja
Heli Tahvonen.

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Heli Tahvonen
pöytäkirjantarkastaja

Mariannan Ruokonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 17.12.2014-16.1.2015 (ma, ke, pe klo 9-12).

_____/_____
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26 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Pykäläksi 35 lisättiin kohta ’Muut asiat’, muuten hyväksyttiin
esityksen mukaan.

27 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN TUNNUSTUSRAHASTO
Kneuv 3/2014 14.5.2013
37 § 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.
---Kneuv 4/2014 28.8.2014
54 § KIRKKOHALLITUKSEN 5000 EURON TUNNUSTUSPALKINNON KÄYTTÄMINEN
Valmistelija: Panu Partanen/Pirjo Korhonen
Työntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa päädyttiin siihen ratkaisuun, että ehdotetaan
uusien albojen hankkimista kirkkoon. Kyseessä ovat toimittajien albat sekä useampi rippialba
nuorille. Alboja ei ole uusittu vuosikausiin.
2500 euron rahastointi kannattaa toteuttaa jäntevästi tietyn ajanjakson sisään. Seuraava
rahastointisääntö viedään kirkkovaltuuston päätettäväksi:
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Rahaston nimi: Tunnustusrahasto.
Käyttötarkoitus: Työntekijöiden, seurakuntalaisten tai eri projektien huomioimiseen.
Rahaston päätösvalta: Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastosäännön, mahdolliset muutokset
siihen sekä päättää rahaston lopettamisesta. Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastoon liittyvän
talousarvion sekä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden rahaston tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto päättää vuosittain, kenelle tai mihin tarkoitukseen rahaston varoja
myönnetään. Johtokunnat, luottamushenkilöt ja työntekijät voivat tehdä kirkkoneuvostolle
sen käyttötarkoituksesta aloitteita.
Rahaston purkuaika: Rahasto puretaan 3 vuodessa.
Rahaston käyttöön ottaminen: Astuu voimaan kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen.
Rahastoidaan 2000 euroa, 500 euroa käytetään tarkoituksen mukaisesti jo
talousarviovuonna 2014.

Kirkkoherran esitys:
-

Hankitaan kirkkohallituksen tunnuspalkinnon 1000 eurolla kirkkoon alboja (n. 180 €/kpl)
työntekijöiden esityksen mukaan.

-

Viedään tunnustusrahasto ja sen periaatteet/säännöt kirkkovaltuuston päätettäväksi
valmistelutekstin mukaisesti. Rahastoinnin määränä 2000 €.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
-----Kvalt 16.12.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto perustaa tunnustusrahaston ja hyväksyy sen periaatteet/säännöt:
RAHASTON NIMI: Tunnustusrahasto.
KÄYTTÖTARKOITUS: Työntekijöiden, seurakuntalaisten tai eri projektien
huomioimiseen.
RAHASTON PÄÄTÖSVALTA: Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastosäännön, mahdolliset
muutokset siihen sekä päättää rahaston lopettamisesta. Kirkkovaltuusto hyväksyy
rahastoon liittyvän talousarvion sekä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden
rahaston tilivelvollisille. Kirkkoneuvosto päättää vuosittain, kenelle tai mihin
tarkoitukseen rahaston varoja myönnetään. Johtokunnat, luottamushenkilöt ja
työntekijät voivat tehdä kirkkoneuvostolle sen käyttötarkoituksesta aloitteita.
RAHASTON PURKUAIKA: Rahasto puretaan 3 vuodessa.
RAHASTON KÄYTTÖÖN OTTAMINEN: Astuu voimaan kirkkovaltuuston päätöksen
jälkeen. Rahastoidaan 2000 euroa, 500 euroa käytetään tarkoituksen mukaisesti jo
talousarviovuonna 2014.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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28 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2014 - TARKENNUS
Kneuv 8/2013 14.11.2013
86 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden. Seurakunnan
taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon
nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain
talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei
saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2014 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.
---Kneuv 6/2014 11.12.2014
82 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2014 - TARKENNUS
Talouspäällikön esitys:
Tarkennetaan vuoden 2014 talousarvion sitovuustasoa seuraavasti ja viedään se
kirkkovaltuustolle päätettäväksi seuraavasti:
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso/vuosikate
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on
kustannuspaikkataso/vuosikate kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
----
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Kvalt 16.12.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Tarkennetaan vuoden 2014 talousarvion sitovuustasoa seuraavasti:
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso/vuosikate
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on
kustannuspaikkataso/vuosikate kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

29 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2015
Kneuv 6/2014 11.12.2014
83 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2015
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden. Seurakunnan
taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon
nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain
talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei
saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2015 talousarvion sitovuustason
seuraavasti:
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso/vuosikate
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikkataso/vuosikate
kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
-----Kvalt 16.12.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vuoden 2015 talousarvion sitovuustason seuraavasti:
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso/vuosikate
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on
kustannuspaikkataso/vuosikate kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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30 § HAUTAUSTOIMEN MAKSUT – HAUTAMAKSUJEN TARKISTAMINEN
Kneuv 6/2014 11.12.2014
85 § HAUTAUSTOIMEN MAKSUT
Kirkkojärjestyksen 17:5 § 3 mom. mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää
kirkkovaltuusto. Muilta osin hautaustoimen maksuista päättää kirkkoneuvosto.
Tällä hetkellä voimassa olevat maksut on vahvistettu 4.12.2013 (LIITE 6).
Haudan luovutuksesta määrätään hautaustoimilaissa. Seurakunta on velvollinen osoittamaan
hautapaikan vainajalle, jonka kotikunta on ollut kuolinhetkellä seurakunnan alueella.
Olemassa oleviin, aikaisemmin luovutettuihin hautoihin voidaan haudata myös muualta
tulevia vainajia. Hautaustoimilain mukaan maksujen tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus
tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Hautamaksu muodostuu erilaisista kustannustekijöistä:
- Hautausmaiden perustamiseen liittyvät maanhankinta ja rakentamiskustannukset
- hautausmaarakennukset
- vuotuiset yleiskustannukset (sähkö, vesi, jätehuolto, rakennusten- ja kaluston kunnossapito)
- yleisalueiden hoito (nurmenleikkuu, alueiden hoitotyöt)
Liitteenä talouspäällikön esitys uusista hinnoista 1.1.2015 alkaen (LIITE 7).
Talouspäällikön esitys:
- Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön esityksen hautamaksujen tarkistamisesta ja
lähettää sen kirkkovaltuuston päätettäväksi.
- Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön esityksen muiden hautaustoimen maksujen osalta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
-----Kvalt 16.12.2014
[Kirkkoherran ja talouspäällikön tarkentava huomautus kirkkoneuvoston
esitykseen: Ajantasainen viittaus hautaustoimen maksuihin löytyy kohdasta
Kirkkolaki 17:9, ei mainitusta kohdasta KJ 17:5 § 3 mom. Kirkkoneuvoston
valmistelun perusteet säilyvät kuitenkin samana.
KIRKKOLAKI
17 Luku - Hautaustoimi
9§ Hautaustoimen maksut (14.12.2012/780)
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut,
joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi,
mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään.
Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista.]
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy hautamaksujen tarkistukset 1.1.2015 alkaen laaditun
hinnaston mukaisesti (LIITE 1).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

31 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2015
Kneuv 6/2014 11.12.2014
88 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2015
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle
2015 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (LIITE 10).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
-----Kvalt 16.12.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2015 (LIITE 2).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

32 § TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017
Kneuv 6/2014 11.12.2014
89 § TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2015-2017
Kirkkoneuvoston on annettava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys
kirkkovaltuustolle, joka hyväksyy sen vuoden loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto hyväksyy
kutakin varainhoitovuotta varten talousarvion ja sen hyväksymisen yhteydessä myös
vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen
vuosi (KJ 15:1,1).
Kirkkoherra esittelee toimintasuunnitelman, talouspäällikkö talousarvion.

_____/_____

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
16.12.2014

4/2013
8

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan toimintasuunnitelman vuosille 2015-2017 ja
esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (LIITE 11).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
-----Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 ja esittää
sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (LIITE 12a-b).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
----Kvalt 16.12.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan talousarvion 2015 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 (LIITTEET 3a/b sekä 4).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

33 § TIEDOKSI
- Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2014 (LIITE 5, ei lisätä pöytäkirjan liitteeksi)
- Tuomiokapitulin päätös Vanhan pappilan maanvuokra-asiassa (LIITE 6)
34 § MUUT ASIAT
- Kirkkoherra toi tiettäväksi tiedotteen Toivakan seurakunnan ja helluntaiseurakunnan
yhteistyön päättymisestä.

35 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kokouksen pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus ohjeineen. Puheenjohtaja
kiitti kaikki kuluneesta valtuustokaudesta ja päätti kokouksen klo 20.07. Herran
siunaus ja virsi 30.

_____/_____

