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kirkkoneuvoston vpj.
kirkkoneuvoston pj.

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
talouspäällikkö/sihteeri

37-50 §§
37 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
38 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Todettiin.
39 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Heiska ja Irja
Lamberg.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu
nimikirjaimillamme.
Toivakassa 26.3.2015

Toivakassa 26.3.2015

__________________________
Tuomo Heiska
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Irja Lamberg
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 27.3.2015–26.4.2015 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra
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40 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

41 § LUOTTAMUSHENKILÖN VAALIKELPOISUUDEN MUUTOS
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston varajäsen Mika Rantanen on muuttanut
paikkakunnalta pois 16.3.2015 ja ilmoittanut sen kirkkoherralle. Näin hän ei ole enää
Toivakan seurakunnan jäsen, eikä vaalikelpoinen luottamustoimeen (KL 23:2).
Kirkkoherran esitys:
1) Kirkkovaltuusto toteaa Mika Rantasen vaalikelpoisuuden päättyneeksi 16.3.2015 ja
merkitsee hänen luottamustoimensa lakanneeksi.
2) Kirkkovaltuusto toteaa, että Mika Rantasen tilalle kirkkovaltuustoon nousee
varajäsen Sirkka Pynnönen.
3) Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon uuden varajäsenen Mika Rantasen
tilalle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

42 § NIMIKKOSOPIMUKSET LÄHETYSSEURAN JA KYLVÄJÄN KANSSA
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Toivakan nimikkolähettisopimus Markus ja Niina Ilomäen kanssa on päättynyt. He
eivät ole enää Lähetysseuran palveluksessa. Sopimuksen kannatustavoite on ollut
4000 euroa.
Kirkkoherra on ollut yhteydessä Lähetysseuraan ja sieltä on saapunut uusi
sopimusehdotus 26.9.2014 (Liite 1). Kohteen voi seurakunta valita useasta
vaihtoehdosta ja kannatustavoitteeksi ehdotetaan 5000 euroa.
Samoin neuvotteluita on käyty Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa (Liite 2). He eivät
aseta taloudellisia ehtoja sopimuksen syntymiselle. Seurakunta voi valita
tukikohteensa kahden henkilölähetin välillä.
Kirkkoherran pyynnöstä lähetystyön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
18.3.2015:
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Lähetysseuran nimikkosopimus/nimikkokohde sekä Kylväjän tarjous
Lähetysseura ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan henkilölähettejä, vain kohteita. Kylväjä on
ehdottanut Samuel Laukkasta (mongolityö) ja Johanna Tervosta (Japani). Kylväjä ei aseta
nimikkosopimuksille taloudellisia tavoitteita, vaan voimme ne itse määritellä. Keskusteltiin
tarjouksista ja päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että Kylväjän kanssa lähdetään
neuvottelemaan nimikkosopimuksesta Samuel Laukkasen kanssa, 3000 euroa. Päätettiin
ehdottaa kirkkoneuvostolle, että Suomen Lähetysseuran kanssa solmitaan kohdesopimus
Forward Looking -vammaistyöstä Nepalissa, 3000 euroa. Lisäksi seurakunnalla on
voimassaoleva nimikkolähettisopimus Sansan/Eila Murphy kanssa, 4000 euroa.
Pienen seurakunnan lähetystyölle on olennaista se, että sillä on kasvot. Henkilölähetti
tulee lähemmäksi kuin pelkkä kohde. Lisäksi Eila Murphyn lähetystyö ei ole täysin
perinteistä, sillä hän viettää aikaa paljon myös kotimaassa. Tästä syystä on
perusteltua, että Toivakan seurakunnalla olisi hänen lisäkseen toinen henkilölähetti,
Samuel Laukkanen. Hänen työn päämääränä on saada synnyttää Sahan tasavaltaan
uusi seurakunta, joka kuuluisi Inkerin kirkkoon. Koska hän on uusi lähetti, hän
tarvitsee hänen tukijoita työlleen.
Lähetystyön johtokunta on punninnut asiaa ja todennut, että kannatustavoitteet on
mahdollista toteuttaa. Jotta tavoitteet olisivat kuitenkin realistisia, pienennetään
Lähetysseuran sopimusehdotuksen tavoitetta 3000 euroon.
Mikäli molemmat lähetysjärjestöt suostuvat ottamaan vastaan sopimukset esitetyin
ehdoin, astuvat sopimukset heti voimaan.
Kirkkoherran esitys:
1) Solmitaan Suomen Lähetysseuran kanssa uusi nimikkosopimus Forward Looking vammaistyöstä Nepalissa kannatustavoitteeltaan 3000 euroa/vuosi.
2) Solmitaan uusi nimikkosopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa 3000
euroa/vuosi Samuel Laukkasen työn tukemiseksi (mongolityö, Siperia, Jakutia).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

43 § RAKENNUSTOIMIKUNNAN VALINTA VUOSIKSI 2015-2018
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Kneuv 1/2015 (8.1.2015)
14 § RAKENNUSTOIMIKUNNAN VALINTA VUOSIKSI 2015-2018
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnalla voi olla rakennustoimikunta, jonka
tehtävänä on seurakunnan kiinteistöjen rakentamiseen ja kunnostamiseen kuuluvien päätösten
valmisteleminen kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Kirkkoherra, talouspäällikkö ja tarvittaessa seurakuntamestari kuuluvat rakennustoimikuntaan
virkansa puolesta.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2015
ensimmäisessä kokouksessaan rakennustoimikuntaan neljä luottamushenkilöjäsentä, joista
yksi puheenjohtaja, vuosiksi 2015-2018.
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Keskustelun jälkeen, kirkkoherra muutti esitystään seuraavasti: Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että rakennustoimikunnan valintaa ja toimintaa valmistelee uusi
kirkkoneuvosto. Näin ollen kirkkovaltuusto ei valitse rakennustoimikuntaa tammikuun 2015
järjestäytymiskokouksessa.
PÄÄTÖS: Kirkkoherran muutosesitys hyväksyttiin.
--Kvalt 1/2015 (21.1.2015)
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto ei valitse rakennustoimikuntaa tammikuun 2015
järjestäytymiskokouksessaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--Johtoryhmä keskusteli rakennustoimikunnan perustamisesta tapaamisessaan
16.3.2015. Todettiin, että olisi hyvä, että tällainen toimikunta toimisi. Tehtäväksi sille
annettaisiin seurakunnan kiinteistöjen kuntokartoitus ja sen nojalta toimenpideehdotusten tekeminen. Toimiaika olisi nykyinen valtuustokausi.
Rakennustoimikunnan asettaminen kuuluu kirkkoneuvostolle kirkkojärjestyksen
mukaan (KJ 9:4):
”Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toimintaajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston
ratkaistavaksi”
Toimikuntaan kuuluisi viran puolesta kirkkoherra, talouspäällikkö ja
seurakuntamestari. Tämän lisäksi valitaan kolme luottamushenkilöä, joista vähintään
yhden on syytä kuulua kirkkoneuvostoon tai kirkkovaltuuston puheenjohtajistoon.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee rakennustoimikunnan vuosille 2015-2018 sekä vie
päätöksensä kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS: Rakennustoimikuntaan valittiin Lauri Niemi, Markku Kauppinen ja
Anneli Torppa. Viran puolesta rakennustoimikuntaan kuuluu kirkkoherra,
talouspäällikkö ja seurakuntamestari. Toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Päätös viedään kirkkovaltuustoon tiedoksi.

44 § JUMALANPALVELUSELÄMÄN VASTUURYHMÄ
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Toivakan seurakunta on strategiassaan sitoutunut kehittämään
jumalanpalveluselämäänsä. Tätä on tuettu käytännön uudistuksilla sekä koulutuksilla.
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Tavoitteena on lisätä seurakuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa jumalanpalvelusten
sisältöön ja toteutukseen. Tätä varten on syytä perustaa jumalanpalveluselämän
vastuuryhmä. Kirkkoneuvosto antaa vastuuryhmälle ensisijaiseksi tehtäväksi
jumalanpalvelusryhmän/-ryhmien perustamisen syksyn 2015 aikana. Lisäksi
vastuuryhmä koordinoi seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkielämää suunnitteluja toteutustasolla. Yhden papin ja osa-aikaisen kanttorin seurakunnassa on
huomattava tarve sille, että vastuuta jumalanpalveluksista jaetaan suuremmalle
joukolle.
Vastuuryhmän perustaminen kuuluu kirkkoneuvoston toimivaltaan (ks. edellinen
pykälä KJ 9:4).
Vastuuryhmän jäseniksi virkansa puolesta kirkkoherra, kanttori ja diakoni sekä kolme
luottamushenkilöä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee jumalanpalveluselämän vastuuryhmän vuosille 2015-2018
sekä vie päätöksensä kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS: Jumalanpalveluselämän vastuuryhmään valittiin Tuomo Heiska,
Helena Järvenpää, Marja Korhonen ja Minttu Korhonen. Vastuuryhmä valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Päätös viedään kirkkovaltuustoon tiedoksi.

45 § METSÄLIITON OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTON VAALI
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Metsäliitolta on tullut osuuskunnan omistajajäsenille vaalikirje koskien edustajiston
vaalia 2015 (Liite 3). Vaali voidaan suorittaa sähköisesti. Toivakan seurakunta kuuluu
Jyväskylän vaalipiiriin ja sillä on käytössä yksi ääni.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ehdokkaastaan Metsäliiton Osuuskunnan edustajiston
vaalissa ja lähettää äänestyslipukkeen eteenpäin.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Anneli Torppa poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.
46 § TILINTARKASTUSSOPIMUS VUOSILLE 2015-2018
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön (KJ 15 luku 7 §).
Toivakan seurakunnassa tilintarkastuspalvelujen kokonaiskustannus valtuustokauden
ajalta alittaa reilusti 30 000 euron palveluhankintoja koskevan hankintarajan, jolloin
seurakunnan ei tarvitse hankintalain nojalla kilpailuttaa tilintarkastusta. Seurakuntien
tilintarkastajien tilintarkastuskausi on valtuustokausi eli neljä vuotta.
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Toivakan seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut vuosina 2011-2014 KPMG
Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana Pertti Keskinen, KHT JHTT ja
varahenkilönä Esko Säilä, JHTT.
Yhteistyö on toiminut hyvin KPMG:n Pertti Keskisen kanssa, ja koska
tilintarkastuksen vuosikustannukset ovat Toivakan seurakunnan osalta vähäiset, ei
tilintarkastusta ole tarpeen kilpailuttaa.
Tarjous tilintarkastuksesta vuosille 2015-2018 pyydettiin KPMG Julkishallinnon
Palvelut Oy:ltä. Tarjouksen hinta 1 675,00 €/vuosi (+ alv). Hinta sisältää KJ 15 luvun
10-13 § mukaisen lakisääteisen tilintarkastuksen. Työn laajuuteen sisältyy kirjallinen
yhteenvetoraportti tilinpäätöksen tarkastuksesta.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Pertti Keskinen, KHT, JHTT ja avustavana
tilintarkastajana Heidi Julin.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuosien 2015-2018
tilintarkastajayhteisöksi valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

47 § TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAYLITYKSET VUONNA 2014
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Kirkkovaltuusto on määritellyt Toivakan seurakunnan vuoden 2014 talousarvion
sitovuustason seuraavasti (16.12.2014):
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso/vuosikate
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on
kustannuspaikkataso/vuosikate kirkkoneuvostoon nähden.
--Kirkkoneuvoston on otettava kantaa seuraaviin talousarviomäärärahaylityksiin
nojaten mainittuun kirkkovaltuuston sitovuustasopäätökseen.
Talousarviomäärärahanylitys pääluokassa 5 Kiinteistötoimi
Pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi tulosyksikölle metsätalous oli budjetoitu
metsänmyyntituloja 28 000 €, toteuma 11 600,72 €. Metsänhakkuuta ei voitu
suorittaa syksyllä 2014 loppuun keliolosuhteiden takia.
Vuoden 2014 loppupuolella voitiin todeta, että seurakunnan tilikauden tulos
muodostuu ylijäämäiseksi. Tästä syystä metsänmyyntitulon loppuosan maksatus
voitiin siirtää vuoden 2015 alkupuolelle, eikä Metsäliitto Osuuskunnan kanssa
neuvoteltu lisäennakosta.
Talousarviomäärärahaylitys pääluokassa 5 Kiinteistötoimi (toimintakate 1) 5 172,49 €.
(Liite 4)
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää pääluokan 5 Kiinteistötoimi talousarviomäärärahaylityksen
5 172,49 € kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--Talousarviomäärärahaylitykset pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta
(Tulosyksiköt 1002310100 Päiväkerhotyö)
Tulosyksiköllä Päiväkerhotyö ylitys 1 239,56 € aiheutuu budjetoitua pienemmistä
korvauksista (korvaus iltapäiväkerhotoiminnasta).
Edellä mainittu ei aiheuta pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta määrärahan
ylitystä pääluokkatasolla. (Liite 5)
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Päiväkerhotyön talousarviomäärärahaylityksen 1 239,56 €.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

48 § VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Valmistelijat: kirkkoherra Panu Partanen ja talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä ja
soveltuvin osin kirjanpitolakia. Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot
sekä toimintakertomus, joka sisältää talousarvion toteumavertailun.
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus
seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta sekä annettava se
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Toimintakertomuksessa esitellään talousarviossa
hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuma tilivuonna.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja
sisältää:
- toimintakertomuksen,
- tilinpäätöslaskelmat,
- tilinpäätöksen liitetiedot,
- allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä sekä
- luettelot ja selvitykset.
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Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi.
Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan tavoin ja säilytetään säädetyn
ajan. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin
tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
Kirkkoherra esittelee toiminnallisen osuuden ja talouspäällikkö taloudellisen.
[Tasekirja liite 6a, tuloslaskelma 6b, tase 6c, talousarvion toteutuma tulosyksiköittäin
6d.]
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2014 tasekirjan (toimintakertomus ja tilinpäätös),
allekirjoittaa sen sekä lähettää koko aineiston tilintarkastajalle tilintarkastusta varten.
PÄÄTÖS: Tasekirja hyväksyttiin siten, että kirkkoherran yleiskatsaukseen
lisätään toimintakertomuksen kehityskohteet koskien jumalanpalveluselämää
sekä tiedotusta ja viestintää.
Lisäksi tasekirjan ulkopuoliseksi liitteeksi lisätään taseen vastaavaa ja
vastattavaa puolen erittelyt, kustannusten kohdentamisen perusteet, vuokralla
olevat maa-alueet ja huoneistot sekä kolme hautainhoitorahaston
hoitovastuutta selventävää liitettä. (Liitteet 6e-6h)
49 TIEDOKSI
- Talouspäällikön viranhaltijapäätös 4/2015.
- Kirkkoherran viranhaltijapäätös 1/2015.
- Seuraava kirkkoneuvoston kokous 13.5.2015 klo 18.
- Lapuan hiippakunnan vuosijulkaisu 2015.
- Kutsu Pellervo Lukumiehen taidenäyttelyyn Kehystämö-Galleria Patinaan 3.4.7.5.2015. Avajaiset kutsuvieraille 2.4.2015 klo 16-18.
- Pellervo Lukumiehen 80-vuotisjuhlat srk-kodilla 12.4.2015 messun jälkeen.
- Luottamushenkilökoulutus 27.5.2015 klo 17 Huhtasuon kirkossa.

50 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.24. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Iltavirsi 563 ja Herran siunaus.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 26.3.2015
Pöytäkirjan §§ 37-50
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa
tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 37-40, 45, 49-50 §§

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranoma
iViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja –aika
Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Toivakantie 46
Postiosoite: Kirkkoherranvirasto, Toivakantie 46, 41660 TOIVAKKA
Sähköposti: toivakan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 42-44, 46-48 §§
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen
on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä
tai
sähköisesti
(telekopioilla
tai
sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian
sisältö
hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

__________/________

