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Aika

Keskiviikko 5.3.2014 klo 17.00-18.50

Paikka
Jäsenet

Seurakuntakoti
x

Karanta, Janne klo 17.37Kautto, 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 = läsnä
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Muut läsnäolijat

x
x

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

Kokouksen avaus

1§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja
toivotti osallistujat tervetulleeksi.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

2§

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Käsiteltävät asiat

[Saapui 3 § aikana]

PÄÄTÖS: Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
1-4 §§
1§- §

Pöytäkirjan
tarkastus

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Kuustie ja
Pentti Marttinen.

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Liisa Kuustie
pöytäkirjantarkastaja

Pentti Marttinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 6.3.2014–7.3.2014 (ma, ke, pe klo 9-12).
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1 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys: Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

2 § TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2012
Kneuv 17§/2014 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2012
Toivakan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokoukseen 14.5.2013 vuoden 2012
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Samassa yhteydessä ei ole kuitenkaan myönnetty
tilivelvollisille tili- ja vastuuvapautta (ks. alla oleva ote pöytäkirjasta). 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 (Liite).
--Kvalt 13/2013 § VUODEN 2012 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.
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.
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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.
--Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta päätöksen siitä, myönnetäänkö seurakunnan
tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä.
Tilintarkastaja on puoltanut vastuuvapauden myöntämistä 12.4.2013 allekirjoittamassaan
tilintarkastuskertomuksessa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
(Päätös toteutettiin sähköisesti 26.-27.2.2014, johon kirkkoneuvoston jäsenet antoivat
suostumuksensa. Päätös sovittiin kirjattavaksi 27.3.2014 pidettävään kokoukseen)

--Kvalt 5.3.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta päätöksen siitä, myönnetäänkö
seurakunnan tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2012
seurakunnan tilivelvollisille.

_____/_____

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
5.3.2014

1/2014
4

2 § TIEDOKSI: VUODEN 2014 TALOUSMÄÄRÄRAHOJEN TARKENTAMINEN: LAPSI-,

VARHAISNUORISO-, RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖ
Kneuv 1/2014 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.
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.
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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.

--Kvalt 5.3.2014
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto tuo kirkkovaltuustolle tiedoksi, miten 5000 euroa on jaettu eri
työalojen kesken (Liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

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.

4 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kokouksen pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus ohjeineen. Puheenjohtaja
päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. Valitusosoitus liitettiin
pöytäkirjaan.

_____/_____

