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Aika

Torstaina 10.12.2015 klo 18.00 – 20.19

Paikka

Seurakuntakoti

Jäsenet
x = läsnä

x Ahopelto, Hannu
x Heiska, Tuomo
x Karanta, Janne
x Kauppinen, Markku
x Korhonen, Marja
x Koriseva-Karmala, Arja
x Lamberg, Irja
x Nieminen, Irja
x Nummi, Markku
x Ojonen, Sointu
Oksanen, Johanna
x Ruokonen, Marianna
x Pynnönen, Sirkka
x Saarelainen, Topi
Särkkä, Suvi
x Niemi Lauri
x Juusela Juha

Muut läsnäolijat

48 §

Alkuhartaus, puheenjohtaja avasi
kokouksen.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

49 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan
tarkastus

puheenjohtaja
poistui klo 20.15 §

ilm. esteestä

ilm. esteestä
varajäsen
varajäsen

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

Kokouksen avaus

Käsiteltävät asiat

varapuheenjohtaja

PÄÄTÖS: Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
48-591 §§
§- §
50 §

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Sointu Ojonen ja Marianna
Ruokonen.

Allekirjoitukset
Marja Korhonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Sointu Ojonen
pöytäkirjantarkastaja

Marianna Ruokonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 11.12.2015-10.1.2016 (ma, ke, pe klo 9-12).
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51 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

52 § LUOTTAMUSHENKILÖN VAALIKELPOISUUDEN MUUTOS
Kneuv 6/2015 (15.10.2015)
84 § Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos
Kirkkoneuvoston jäsen, lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsen sekä jumalanpalveluselämän
vastuuryhmän jäsen Minttu Korhonen on muuttanut paikkakunnalta pois 31.8.2015 ja ilmoittanut sen
kirkkoherralle. Näin hän ei ole enää Toivakan seurakunnan jäsen, eikä vaalikelpoinen
luottamustoimeen (KL 23:2).
Kirkkoherran esitys:
1) Kirkkovaltuusto toteaa Minttu Korhosen vaalikelpoisuuden päättyneeksi 31.8.2015 ja merkitsee
hänen luottamustoimensa lakanneeksi.
2) Kirkkovaltuusto valitsee Minttu Korhosen tilalle uuden jäsenen kirkkoneuvostoon sekä hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
3) Kirkkovaltuusto valitsee Minttu Korhosen tilalle uuden jäsenen lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan
sekä henkilökohtaisen varajäsenen.
4) Kirkkoneuvosto valitsee Minttu Korhosen tilalle uuden jäsenen jumalanpalveluselämän
vastuuryhmään.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmään valittiin Niina Heinonen.
------

KVALT 10.12.2015

Kirkkoneuvoston esitys:
1) Kirkkovaltuusto toteaa Minttu Korhosen vaalikelpoisuuden päättyneeksi 31.8.2015
ja merkitsee hänen luottamustoimensa lakanneeksi.
2) Kirkkovaltuusto valitsee Minttu Korhosen tilalle uuden jäsenen kirkkoneuvostoon
sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
3) Kirkkovaltuusto valitsee Minttu Korhosen tilalle uuden jäsenen lapsi- ja nuorisotyön
johtokuntaan sekä henkilökohtaisen varajäsenen.
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PÄÄTÖS:
Kirkkovaltuusto totesi Minttu Korhosen vaalikelpoisuuden päättyneeksi 31.8.2015 ja
merkitsi hänen luottamustoimensa lakanneeksi.
Kirkkovaltuusto valitsi Minttu Korhosen tilalle Topi Saarelaisen kirkkoneuvostoon
sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Henni Ikosen.
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvostoon Tuomo Heiskan varajäseneksi Janne
Karannan.
Kirkkovaltuusto valitsi Minttu Korhosen tilalle Kalle Ruokosen lapsi- ja nuorisotyön
johtokuntaan.

53 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN HOITAMINEN LOMAUTUSJÄRJESTELYIN
Kneuv 6/2015 (15.10.2015)
87 § Nuorisotyönohjaajan viran hoitaminen lomautusjärjestelyin
Nuorisotyönohjaajan virka osa-aikaistettiin Toivakan seurakunnassa 1.9.2011 alkaen (80%). Työn
luonteen takia (leirit, viikonlopputyö) osa-aikaistaminen on toteutettu jaksoissa: täysien työviikkojen
jälkeen seuraa osa-aikaviikko. Näin ollen työpäivien määrä on sama kuin osa-aikaisella diakonilla, joka
tekee nelipäiväistä viikkoa. Osa-aikaistuksen toteuttamisessa on otettava huomioon seurakunnan
tehtävien erityisluonteet.
Viranhaltijan lomauttaminen yli kolmeksi viikoksi ei ollut kirkkolain mukaan
mahdollista vuonna 2011. Lastenohjaajan osalta tämä oli mahdollista, koska
kyseessä on työsuhde (toimi). Valtuustoaloitteen pohjalta lastenohjaajan osa-aikaistaminen päätettiin
toteuttaa lomautuksin. Tämä käytäntö on edelleen voimassa.
---Kirkon virkamiesoikeudelliset säädökset muuttuivat 1.6.2013. Sen myötä myös viranhaltija voidaan
lomauttaa taloudellis-tuotannollisista syistä enintään 90 päivän ajaksi (kirkkolaki 6:44).
Säädöksen muututtua lomautusjärjestely on tullut ajankohtaiseksi myös nuorisotyönohjaajan viran
suhteen. Työntekijä on esittänyt kirkkoherralle toiveen, että häneen kohdistettaisiin sama järjestely kuin
lastenohjaajaan. Kun huomioidaan lastenohjaajan ja nuorisotyöntekijän tehtävien samankaltaisuus sekä
yllä mainitut valtuustoaloitteen perustelut, ei ole estettä siirtyä nuorisotyönohjaajan osalta samaan
järjestelyyn. Näin järjestely on yhdenvertainen ja johdonmukainen.
Lomautusjärjestely on työnjohdollisesti jopa selkeämpi kuin nykykäytäntö. Siitä hyötyy sekä työntekijä
että työnantaja, eikä lomautuksesta ole nähtävää haittaa tehtävän hoitamisen kannalta. Edellä esitetty
nuorisotyönohjaajan osa-aikaistamisjärjestely on jo nykyisellään samankaltainen lomautusjärjestelyn
kanssa, eroten ainoastaan siinä, että lomautusviikot tulevat peräkkäin. Työntekijä hyötyy järjestelystä
mm. lomarahojen kertymisen suhteen.
Valmistelijan esitys lähtee siitä, että nuorisotyönohjaajan viran osa-aikaistaminen perutaan ja se
korvataan vastaavilla lomautuksilla 1.1.2016 alkaen. Lomautusmäärä on 10 viikkoa vuodessa (vastaa
80-prosenttista työaikaa), jonka toteuttamisen esimies ja työntekijä sopivat työnjohdollisissa
keskusteluissa.
Taloudellis-tuotannolliset haasteet ovat edelleenkin läsnä Toivakan seurakunnassa, joten
lomautusjärjestely on perusteltavissa. Järjestely ei olennaisesti muuta olemassa olevaa tilannetta,
lähinnä vain teknisesti. Lomautuskäytännössä seurataan kirkkolain luvussa 6 esitettyä menettelyä.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että nuorisotyönohjaajan viran osa-aikaistaminen perutaan ja
se korvataan lomautusjärjestelyin 1.1.2016 alkaen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
-------

KVALT 10.12.2015
Kirkkoneuvoston esitys:
Nuorisotyönohjaajan viran osa-aikaistaminen perutaan ja se korvataan
lomautusjärjestelyin 1.1.2016 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
54 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2016
Kneuv 7/2015 (26.11.2015)
98 § Talousarvion sitovuustaso 2016
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 2016 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 10.12.2015
Kirkkoneuvoston esitys:
Vuoden 2016 talousarvion sitovuustason päätetään 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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55 § LISÄTALOUSARVIO 2015
Kneuv 7/2015 (26.11.2015)
99 § Lisätalousarvio
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan lisätalousarvion vuodelle 2015 ja esittää sen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (LIITTEET 4a-b).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
-----

KVALT 10.12.2015
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan lisätalousarvion vuodelle 2015
(LIITTEET 1a-b).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

56 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2016
Kneuv 7/2015 (22.11.2015)
100 § Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2016
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2016 ja
esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (LIITE 5).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
-----

KVALT 10.12.2015
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2016 (LIITE 2).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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57 § VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
Kneuv 7/2015 (22.11.2015)
101 § Vuoden 2016 talousarvio sekä vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma
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 toimintaja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarviovuosi on toiminta- ja
taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi (KJ 15:1,1).
Kirkkoherra esittelee toimintasuunnitelman, talouspäällikkö talousarvion.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan toimintasuunnitelman vuosille 2016-2018 ja esittää
sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (LIITE 6).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin muutamin ”teknisin muutoksin”.
----Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 ja esittää sen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (LIITTEET 7a-b).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
------

KVALT 10.12.2015
Kirkkoneuvoston esitys:
- Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan toimintasuunnitelman 2016 (201718, LIITE 3).
- Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille
2016-2018 (LIITE 4a-b).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

58 § SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kirkkovaltuuston kokous laskiaistiistaina 9.2.2016 srk-kodilla (iltakokous,
tarkempi
kellonaika
ilmoitetaan
myöhemmin).
Kokouksessa
suoritetaan
kirkollisvaaliäänestys
2016
(valitaan
jäsenet
kirkolliskokoukseen
ja
hiippakuntavaltuustoihin).
59 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19.

_____/_____

