TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

Aika

Torstaina 12.2.2015 klo 18.00-21.07

Paikka

Uusi pappila (virasto)

Jäsenet
(läsnä = x)

Muut

2/2015
1

Tuomo Heiska
Markku Kauppinen
Minttu Korhonen
Irja Lamberg
Sointu Ojonen
Panu Partanen, khra
Topi Saarelainen
Anneli Torppa

ilm. esteestä.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Marja Korhonen
Hannu Ahopelto

x

Pirjo Korhonen

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
(poistui 20.45 § 34 aikana)
talouspäällikkö/sihteeri

Käsiteltävät asiat

kirkkoneuvoston vpj.
kirkkoneuvoston pj.
varajäsen

19-36 §§
19 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
20 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kauppinen ja Minttu
Korhonen.

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 12.2.2015

Toivakassa 12.2.2015

__________________________
Markku Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Minttu Korhonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.2.2015–14.3.2015 sen aukioloaikoina.
Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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22 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kirkkoherran muutosesitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä niin, että lisätään
valmisteluvaiheessa esille tulleet uudet pykälät 34 ja 35.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

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.

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.

__________/________
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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.

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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26 § EROANOMUS DIAKONISSAN VIRASTA
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Marja Komulainen on lähettänyt kirkkoherralle/kirkkoneuvostolle eroanomuksen
Toivakan seurakunnan osa-aikaisesta diakonissan virasta 24.1.2015 (LIITE 2).
Työntekijän irtisanomisaika on tässä tapauksessa yksi kuukausi (KL 6:55).
Irtisanomisaika alkaa kulua ilmoitusta seuranneesta päivästä.
Marja Komulainen on pyytänyt, että ero astuu voimaan 2.3.2015 alkaen. Näin ollen
viimeiseksi työsuhdepäiväksi määräytyy 1.3.2015.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Marja Komulaiselle eron Toivakan seurakunnan osaaikaisesta diakonissan virasta 2.3.2015 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

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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28 § DIAKONISSAN/DIAKONIAN VIRAN HOITAMINEN SIJAISJÄRJESTELYIN
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto ottaa Miska Hietalan hoitamaan diakonissan/diakonian virkaa
sijaisena ajalle 1.4.-31.8.2015.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

29 § DIAKONIAN VIRAN AVOIMEKSI JULISTAMINEN
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Mikäli kirkkovaltuusto päättää 11.3.2015 kokouksessaan lakkauttaa diakonissan osaaikaisen viran ja perustaa uuden osa-aikaisen diakonian viran, voidaan uusi virka
julistaa näillä ehdoin avoimeksi.
Viranhaun aikataulua on kaavailtu seuraavaksi:
- Virka julistetaan auki kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti: diakonian osaaikainen virka (80%).
- Virka laitetaan avoimeen hakuun 16.3.2015, viimeinen hakupäivä 15.4.2015.
- Viranhakuilmoitus julkaistaan Kotimaa-lehdessä (lyhennelmä, ohjataan
www.sivulle), rekrytointisivustoilla mol.fi ja evl.fi sekä Toivakan seurakunnan internetsivulla, sosiaalisessa mediassa (Facebook) sekä mahdollisilla sähköpostituslistoilla.
- Haastattelut järjestetään viikolla 17.
- Virka voidaan ottaa vastaan 1.9.2015.
- Kirkkoneuvosto päättää haastatteluryhmän, johon valitaan myös työntekijöiden
edustaja.
- Liitteenä ehdotus viranhakuilmoitukseksi. (LIITE).
Kirkkoherran esitys:
- Julistetaan avoimeksi Toivakan seurakunnan osa-aikainen virka 16.3.2015 lukien.
- Edetään virantäytössä valmistelutekstin ja viranhakuilmoituksen mukaan.
- Päätetään haastatteluryhmä, joka valmistelee henkilöstövalintaa kirkkoneuvostolle.
PÄÄTÖS:
- Julistetaan avoimeksi Toivakan seurakunnan osa-aikainen virka 16.3.2015 alkaen.
- Edetään virantäytössä valmistelutekstin ja viranhakuilmoituksen mukaan niin, että
haastatteluryhmä hioo vielä hakuilmoitusta.
- Haastatteluryhmään valittiin Panu Partanen, Marja Korhonen, Hannu Ahopelto,
Sointu Ojonen, Irja Lamberg, ja Seppo Soininen.
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30 § SEURAKUNNAN ASUINHUONEISTOJEN VUOKRANKOROTUS
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Toivakan seurakunnalla on kaksi vuokrattavaa asuinhuoneistoa, toinen Ruuhimäessä
(Asunto Oy Sadansavu) ja toinen seurakuntakodin yhteydessä.
Nykyiset vuokrat:


Asunto Oy Sadansavun vuokra 360,68 €/kk (sähkö ja vesi eivät sisälly vuokraan).
Vuokra on sidottu kuluttajahintaindeksiin.



Seurakuntakodin asunnon vuokra 720,00 €/kk (sisältää lämmön, lämpimän ja
kylmän käyttöveden, jäteveden, sähkön ja jätehuollon). Vuokrasopimus on tehty
4.5.2009, jolloin vuokrankorotusehdoista ei ole sovittu. Talouspäällikkö on
neuvotellut kirjallisesti vuokralaisten Marjatta ja Juhani Hokkasen kanssa 3,60
€/kk vuokrankorotuksesta. (Liite)
Vuokrankorotus perustuu kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen (0,5 %).

Talouspäällikön esitys:
-

Asunto Oy Sadansavun vuokra 362,45 €/kk 1.3.2015 alkaen.

-

Seurakuntakodin asunnon vuokra 723,60 €/kk 1.4.2015 alkaen.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

31 § YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINTARKASTAJA 2015-2018
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tilintarkastus on suoritettava keräysvuoden
toukokuun loppuun mennessä, jolloin tilitys on lähetettävä keräyksen saajalle.
Tilintarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja, joka
antaa lausuntonsa tarkastuksesta. Ohjeen mukaan yhteisvastuukeräyksen
tilintarkastajana voi toimia seurakunnan luottamushenkilöistä valittu henkilö,
tarkastajan ei tarvitse olla seurakunnan varsinainen tilintarkastaja.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
kirkkovaltuuston toimikauden ajaksi 2015-2018.
PÄÄTÖS: Tilintarkastajaksi valittiin Sointu Ojonen ja varatilintarkastajaksi
Anneli Torppa.
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32 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMAT 2014
Kirkkoherran esitys:
Talouspäällikkö esittelee alustavat tiedot vuoden 2014 talouden toteutumista.
PÄÄTÖS: Talouspäällikkö esitteli alustavan talouden toteutuman 31.12.2014.
Lopullinen tilikauden tulos ei ole vielä tiedossa, koska
lomapalkkavarauksia ei ole vielä laskettu Kipan toimesta.

33 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
- Talouspäällikön päätökset 1-3

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.]

__________/________

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2015
8

35 § TIEDOKSI
- Johtoryhmän lausunto Vanhan pappilan maanvaihdosta kunnan kanssa
(Pitäjäseuran museovarastohanke, LIITE )
- Diakoniatyön johtoryhmä suunnittelee kyläkuntien kyläkahvilatoimintaa, ikäihmistenja perheleirejä.

36 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.07 ja valitusosoitus liitettiin
pöytäkirjaan. Herran siunaus.

__________/________

