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______________________________________________________________________________
Aika ja paikka

Keskiviikkona 21.5.2014 srk-kodilla klo 18.00-20.52

Jäsenet

x
x
x
x

Karanta, Janne
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

Muut läsnäolijat

x
x

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

Kokouksen avaus

5§

Puheenjohtaja avasi
kokouksen.
Kirkkoherran
alkuhartaus, virsi 572:1-3

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

6§

PÄÄTÖS: Kokous
todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsiteltävät asiat

5-15 1
§§§ - §

X = läsnä

x
x
x
x
x
x
x

Pöytäkirjan
tarkastus

Ilm. esteestä.
Poistui 18.58 §9, saapui klo 19.57 §12
Poissa 19.58-20.10 §12
Saapui 18.40 §9

Valitaan kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Nummi ja Sointu
Ojonen.

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Satu Nummi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä

Sointu Ojonen
pöytäkirjantarkastaja

Kirkkoherranvirastossa 22.5.-22.6.2014 (ma, ke, pe klo 9-12).
Panu Partanen, khra

_____/_____
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7 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin niin, että pykäläksi 14 otettiin Muut asiat ja
Valitusosoitus ja kokouksen päätös pykäläksi 15.

8 § TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAYLITYKSET VUONNA 2013
-Kvalt 18.12.2012
§ 32 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.
--Kneuv 27.3.2014 § 18 Talousarviomäärärahaylitykset vuonna 2013
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.
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--Kvalt 21.5.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy pääluokan 5 Kiinteistötoimi talousarviomäärärahaylityksen
5 755,92 € (Liite 1).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9 § VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
--Kneuv 27.3.2014
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.
--Kneuv 14.5.2014
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.”
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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.
--Kneuv 14.5.2014
38 § Vuoden 2013 tilintarkastuslausunto
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2013 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä koskevan
tilintarkastajan lausunnon.
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.
---
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Kvalt 21.5.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen (Tasekirja 2013, liite 2).
Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuoden
2013 tileistä (tilintarkastajan lausunto, liite 3).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Tämän kokouksen pöytäkirjaan lisättiin kuitenkin
seuraava tarkennus: Toimintakertomuksen sivun 16 ”Keski-Suomen
kirkkomusiikkipiirin kuorotapaaminen” oli todellisuudessa K-S:n
Kirkkomusiikkipiirin syyskokous.

10 § TARKENNUKSIA VAALILAUTAKUNTAAN JA SEN TOIMINTAAN
--Kneuv 14.5.2014
39 § Tarkennuksia vaalilautakuntaan ja sen toimintaan
Toivakan seurakunnan vaalilautakunnaksi on valittu seuraava kokoonpano:
Tarja Juottonen, pj.
Juha Juusela
Jorma Kautto
Marjatta Taipale

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

Panu Partanen, khra, viran puolesta
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.
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c) Kirkkovaltuusto tekee tarvittaessa muutoksia vaalilautakunnan kokoonpanoon
muuttuneiden säädösten johdosta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Kvalt 21.5.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa varmistamaan, että vaalilautakunnan
päätösvaltaisuus säilyy. 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:
a) Kirkkovaltuusto totesi, että vaalilautakunnan päätösvaltaisuus ei vaarannu
jäsenten ehdokkuuksien takia - tämä oli selvitetty etukäteen.
b) Kutsumisjärjestyksenä toimii esityslistan mukainen järjestys.
c) Marianna Ruokosen tilalle vaalilautakunnan varajäseneksi valittiin MarjaLiisa Salonen.

11 § TOIVAKAN PITÄJÄSEURAN VARASTOHANKE VANHAN PAPPILAN ALUEELLE
--Kneuv 27.3.2014
§ 19 Toivakan Pitäjäseuran varastohanke Vanhan pappilan alueelle
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 m2:n
suuruinen peltivarasto. Anomuksessa esitetty rakennuspaikka on merkitty Pitäjäseuran
toimesta maastoon. Rakennus sijoittuu tontin luoteiskulmaan rajoittuen puistoalueeseen.
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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.
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.
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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.
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.
Kvalt 21.5.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vuokrata Toivakan Pitäjäseuralle seurakunnan maa-alueen
30 vuodeksi. Vuosivuokra on 20,00 €
Maa-alueen perustuu Pitäjäseuran 18.3.2014 päivättyyn anomukseen ja sen kohtaan
1. Alue sijaitsee Vanhan pappilan alueella. (Liitteet 4-8)
Kirkkovaltuusto alistaa päätöksensä tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Ennen asian käsittelyä puheenjohtaja totesi Marjatta Taipaleen esteellisyyden
kirkkolain luvun 7:5 nojalla. Hän ei osallistunut pykälän päätöksentekoon.
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12 § TIEDOKSI: KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS 34 §/2014

13 § PALAUTE TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE TEHDYSTÄ KYSELYSTÄ
--Kvalt 5.3.2014
3 § Keskustelupykälä
- Seinäjoen jumalanpalveluspäivien terveiset, keskustelua Toivakan seurakunnan
jumalanpalveluselämästä.
- Kysely kuluneesta valtuustokaudesta työntekijöille ja luottamushenkilöille. Palaute kerätään
paperimuotoisesti ja siihen palataan toukokuun kirkkovaltuuston kokouksessa.
- Työalojen ja työntekijöiden puheenvuorot kuluneesta vuodesta sekä katsaus tähän hetkeen ja
tulevaan.
PÄÄTÖS: tehdään erillinen keskustelumuistio, joka liitetään pöytäkirjaan.
Kvalt 21.5.2014
PÄÄTÖS: Kuultiin Marja Korhosen tiivistelmä kyselystä. Liitettiin pöytäkirjaan.

14 § MUUT ASIAT
-

Talouspäällikkö esitteli seurakunnan talouden toteutuman tammi-huhtikuulta 2014
(Liite)
Puheenjohtaja käytti puheenvuoron tulevista seurakuntavaaleista ja
ehdokasasettelusta.

15 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kokouksen pöytäkirjaan liitettiin virallinen valitusosoitus ohjeineen. Puheenjohtaja
päätti kokouksen 20.52.

_____/_____

