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x Ahopelto, Hannu
x Heiska, Tuomo
x Karanta, Janne
x Kauppinen, Markku
x Korhonen, Marja
Koriseva-Karmala, Arja (ilmoittanut esteestä)
x Lamberg, Irja
x Nieminen, Irja
x Nummi, Markku (noussut kirkkovaltuutetuksi 1.3.2015)
x Ojonen, Sointu
x Oksanen, Johanna
Rantanen, Mika
x Ruokonen, Marianna
x Saarelainen, Topi
Sievänen, Suvi (vaalikelpoisuus on päättynyt 1.3.2015)
x Särkkä, Suvi
x Niemi, Lauri (varajäsen)
x Valtonen, Päivi (varajäsen)
Partanen, Panu (kirkkoneuvoston pj.)
Korhonen, Pirjo (sihteeri)

17 §

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti
alkuhartauden.
”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este,
kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta” (KJ 8:5).
”Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät
erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme
päivää ennen valtuuston kokousta (Kirkkovaltuuston työjärjestys 8§).
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla” (KL 7§).

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

18 §

Käsiteltävät asiat

17-26 §§

_____/_____

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan
tarkastaminen heti kokouksen jälkeen seurakuntakodilla.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne
Karanta ja Markku Kauppinen.

Allekirjoitukset

Pöytäkirja nähtävillä:

Marja Korhonen, puheenjohtaja

Pirjo Korhonen, sihteeri

Janne Karanta
pöytäkirjantarkastaja

Markku Kauppinen
pöytäkirjantarkastaja

Kirkkoherranvirastossa 13.3.-12.4.2015 (ma, ke, pe klo 9-12).

20 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9§: ”Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksyessään asioiden
käsittelyjärjestyksen kokouksen alussa valtuusto päättää samalla yksinkertaisella enemmistöllä käsittelyyn
otettavat kiireelliset asiat.”

Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

21 § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Kneuv 2/2015 (12.2.)
23 § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen (KJ 8:8 §).
Kirkkohallitus on antanut kirkkovaltuuston työjärjestyksestä mallin. Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulin lakimiesasessori on lähettänyt siihen 9.12.2014 omat muutosehdotuksensa ja
lisäyksensä.
Näiden pohjalta kirkkoherra on muokannut liitteenä olevan esityksen Toivakan seurakunnan
kirkkovaltuuston työjärjestykseksi (LIITE 1).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto antaa oheisen työjärjestyksen kirkkovaltuustolle keskusteltavaksi ja päätettäväksi
kirkkojärjestyksen mukaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

_____/_____
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--Kvalt 2/2015 (11.3.2015)
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto keskustelee työjärjestyksestään (LIITE 1) ja hyväksyy sen itselleen
kirkkojärjestyksen mukaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

22 § KIRKKOVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA 2015-2018
Kneuv 2/2015 (11.2.2015)
24 § KIRKKOVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA 2015-2018
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen malliohjekirjassa todetaan (18 §):
Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme (3) jäsentä ja kullekin
henkilökohtainen varajäsen.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on
päätösvaltainen vähintään kahden (2) jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole
päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.
Toivakan seurakunnan kirkkovaltuusto ei ole vielä valinnut keskuudestaan suhteellisten vaalien
vaalilautakuntaa.
Toivakan seurakunnan kirkkovaltuusto valittiin yhdeltä ehdokaslistalta, joten sen myötä suhteellisen
vaalitavan merkitys on vähäisempi. Yleensäkin tähän vaalitapaan päädytään kirkkovaltuustojen
kokouksissa hyvin harvoin.
Lakimiesasessorin kehotuksesta ja säädöksien nojalla, tulee Toivakan kirkkovaltuuston kuitenkin
valita suhteellisten vaalien vaalilautakunta.
Seurakuntavaalien vaalilautakunta valitaan erikseen vaaleja edeltävänä keväänä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen (2015-2018) suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

_____/_____
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Kvalt 2/2015 (11.3.2015)
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen (2015-2018) suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista ja kolme
varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi
(varajäseniksi) Arja Koriseva-Karmala (Marianna Ruokonen), Tuomo Heiska (Sointu
Ojonen) ja Markku Kauppinen (Hannu Ahopelto).

23 § LUOTTAMUSHENKILÖN VAALIKELPOISUUDEN MUUTOS
Kneuv 2/2015 (11.2.2015)
25 § LUOTTAMUSHENKILÖN VAALIKELPOISUUDEN MUUTOS
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Suvi Sievänen aloittaa Toivakan seurakunnan kuukausipalkkaisena vt. kanttorina 1.3.2015 alkaen.
Työsopimus on solmittu aina 31.12.2015 asti (yhteensä 10 kk).
Suvi Sievänen on samalla kirkkovaltuuston jäsen. Palvelussuhteinen työntekijä ei voi toimia saman
seurakunnan luottamushenkilönä (KL 23:3).
Koska palvelussuhde kestää yli sallitun kuuden kuukauden jakson, näin ollen Suvi Sieväsen
vaalikelpoisuus päättyy 1.3.2015.
KL 23:4 § Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan
3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi
määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Asian ollessa vireillä ja seuraavan kirkkovaltuuston kokouksen ollessa 11.3.2015, voidaan asia ottaa
jo etukäteen huomioon kirkkoneuvostossa. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksessaan tapahtuneen.
Kirkkoherran esitys:
- Kirkkovaltuusto toteaa Suvi Sieväsen vaalikelpoisuuden päättyneeksi 1.3.2015 ja merkitsee hänen
luottamustoimensa lakanneeksi.
- Kirkkovaltuusto toteaa, että Suvi Sieväsen tilalle kirkkovaltuustoon nousee varajäsen Markku
Nummi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

_____/_____
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Kvalt 2/2015 (11.3.2015)
Kirkkoneuvoston esitys:
- Kirkkovaltuusto toteaa Suvi Sieväsen vaalikelpoisuuden päättyneeksi 1.3.2015 ja
merkitsee hänen luottamustoimensa lakanneeksi.
- Kirkkovaltuusto toteaa, että Suvi Sieväsen tilalle kirkkovaltuustoon nousee varajäsen
Markku Nummi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

24 § DIAKONISSAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN
Kneuv 2/2015 (11.2.2015)
27 § DIAKONISSAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA DIAKONIAN VIRAN
PERUSTAMINEN
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Diakonissa Marja Komulainen on pyytänyt eroa virastaan 2.3.2015 alkaen.
Diakoniatyössä sairaanhoidon koulutuksella ei ole enää ratkaisevaa asemaa. Näin ollen avoimeksi
julistettava virka on syytä muuttaa diakonian viraksi, jossa kelpoisuusehdot ovat diakonissan virkaa
laajemmat.
Diakonian viran yleisenä pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian
virkatutkinto.
Diakonissan viran lakkauttamisesta ja diakonian viran perustamisesta vastaa kirkkovaltuusto.
Toivakan seurakunnan diakonissan virka on osa-aikainen, 80-prosenttinen. Tällä hetkellä sen
muuttaminen kokoaikaiseksi ei ole perusteltua taloudellis-tuotannollista syistä eikä myöskään
tehtävänkuvan keskeneräisyyden kannalta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Toivakan seurakunnan osa-aikainen (80%) diakonissan virka lakkautetaan 2.3.2015 lukien.
b) Toivakan seurakuntaan perustetaan osa-aikainen diakonian virka (80%) 2.3.2015 lukien.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---

_____/_____
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Kvalt 2/2015 (11.3.2015)
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Toivakan seurakunnan osa-aikainen (80%) diakonissan virka lakkautetaan 2.3.2015
lukien.
b) Toivakan seurakuntaan perustetaan osa-aikainen diakonian virka (80%) 2.3.2015 lukien.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

25 § LUOTTAMUSHENKILÖN EROPYYNTÖ
Kneuv 2/2015 (11.2.2015)
34 § LUOTTAMUSHENKILÖN EROPYYNTÖ
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkovaltuutettu Topi Saarelainen on lähettänyt kirkkoherralle kirkkovaltuustolle osoitetun
eropyynnön luottamustehtävistä 10.2.2015 (Liite).
Hallintokäytännön mukaan kirkkoneuvosto käsittelee ensiksi asian.
Eropyyntö koskee lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsenyyttä sekä lähetystyön johtokunnan
jäsenyyttä. Topi Saarelainen toteaa, että hänen kirkkovaltuuston jäsenyys ja kirkkoneuvoston
varajäsenyys säilyisivät kuitenkin ennallaan.
KL 23:4 § Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan
3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi
määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Luottamustoimesta voi kirkkolain mukaan erota pätevästä syystä. Eron myöntää luottamustehtävän
valinnasta päättävä hallintoelin.
Yleisesti voidaan todeta, että kirkkovaltuuston itse valitsemien luottamushenkilöpaikkojen kohdalla
erokynnys on matalampi kuin kirkkovaltuuston jäsenyydestä, joka on määräytynyt vaalituloksen
perusteella.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää esityksestään kirkkovaltuustolle, myönnetäänkö Topi
Saarelaiselle ero koskien lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsenyyttä sekä lähetystyön johtokunnan
jäsenyyttä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että, Topi Saarelaiselle myönnetään ero
lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön johtokunnista ja valitsee uuden jäsenen (jäsenet)
kyseisiin johtokuntiin. [Päätöksen teon ajaksi kokouksesta poistuivat Topi Saarelainen ja Minttu
Korhonen.]

_____/_____
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--Kvalt 2/2015 (11.3.2015)
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto myöntää eron Topi Saarelaiselle lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön
johtokunnista ja valitsee uuden jäsenen (jäsenet) kyseisiin johtokuntiin.
[Topi Saarelaisen eropyyntö Liite 2]
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto myönsi eron Topi Saarelaiselle lapsi- ja nuorisotyön sekä
lähetystyön johtokunnista. Kirkkovaltuusto valitsi lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan
Niina Heinosen ja lähetystyön johtokuntaan jäseneksi (varajäseneksi) Päivi Valtosen
(Suvi Särkän). Topi Saarelainen jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi.
26 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

_____/_____

