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x Raija Häkkinen
x Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
x Sointu Ojonen
x Marja Korhonen
x Anneli Torppa
x Jouni Paavolainen

varajäsen

x
x
x
x

kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

vpj
Ilmoittanut esteestä.

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

1-18 §§
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen,
alkuhartaus, virsi 47.
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Reijo Koskinen ja Anneli Torppa.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:
Panu Partanen, puheenjohtaja

Pirjo Korhonen, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 9.1.2015

Toivakassa 9.1.2015

__________________________
Reijo Koskinen, pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Anneli Torppa, pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12.1.–11.2.2015 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra
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4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

5 § HALLINNOLLISEN JOHTORYHMÄN PERUSTAMINEN
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen

Kirkkolaki, kirkkojärjestys tai ohje- ja johtosäännöt eivät tunne seurakunnassa
käsitettä johtoryhmä. Johtoryhmät ovat kuitenkin yleistyneet seurakunnissa
laajalti. Niiden tarkoituksena on kehittää ja jäntevöittää hallinnollista työtä.
Yleinen johtoryhmän kokoonpano on:
- kirkkovaltuuston puheenjohtajisto
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
- kirkkoherra ja talouspäällikkö viran puolesta
Tämä kokoonpano on ajoittain toiminut myös Toivakan seurakunnassa.
Kokoontumiset ovat kuitenkin olleet hyvin epäsäännöllisiä, eikä johtoryhmän
kokoonpanosta ole kaikilla päättäjillä ja työntekijöillä ollut tarkkaa tietoa. Toiminta
on ollut tässä mielessä epävirallista.
Hallinnollinen johtoryhmä muodostuu suoraan kirkkovaltuuston suorittaman
valinnan jälkeen asemansa perusteella (kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäinen
kokous). Siten päätöstä johtoryhmän kokoonpanosta ei tarvitse tehdä jatkossa
erikseen. Asia viedään kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakuntaan perustetaan hallinnollinen johtoryhmä, jonka jäseninä ovat
kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja sekä talouspäällikkö ja kirkkoherra. Johtoryhmä kokoontuu
kirkkoherran (kirkkoneuvoston pj.) tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kutsusta.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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6 § KANTTORIN VIRAN HOITAMINEN
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Vt. kanttori Hannes Asikaisen opintovapaan aikana kanttorin tehtäviä on hoidettu
toimituspalkkioin. Tämä menettely ei ole ollut paras mahdollinen työnantajan eikä
toimituspalkkioisen kanttorin kannalta. Koska Hannes Asikaisen virkavapaa jatkuu
vuoden 2015 loppuun, tulee kyseeseen, hoidetaanko virkaa edelleen
toimituspalkkioisena vai kuukausipalkkaisena.
Toimituspalkkioisen mallin miinuspuolia seurakunnan kannalta on:
- Seurakuntalaisten ja kanttorin kohtaamiset vähäisiä
- Musiikkitoiminta keskittyy pelkästään toimituksiin
- Musiikkitoiminnan hallinnointi, palkanmaksu ja sijaisjärjestelyt jäävät
muiden viranhaltijoiden vastuulle
- Työn epäselvyydet – Mikä kuuluu toimituspalkkioisen työtehtäviin ja mikä ei?
- Toimituspalkkioisen kanttorin ulkopuolisuus työyhteisöstä
Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna ero toimituspalkkioisen ja
kuukausipalkkaisen kanttorin välillä ei ole merkittävä.
Kirkkoherra on keskustellut Suvi Sieväsen kanssa, joka on hoitanut kanttorin
tehtäviä toimituspalkkioin. Yhteisen keskustelun perusteella on päädytty tulokseen,
että kuukausipalkkainen kanttorin viranhoito palvelee molempia osapuolia
paremmin. Liitteenä Suvi Sieväsen suostumus tähän järjestelyyn (LIITE1).
Samalla hän anoo eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestään, koska seurakunnan
palvelussuhteinen työntekijä ei voi toimia saman seurakunnan luottamustehtävissä.
Tämän asian valmistelee kirkkovaltuustolle uusi kirkkoneuvosto, mikäli
päätösesitys päätetään hyväksyä.
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunta ottaa Suvi Sieväsen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.31.12.2015 hoitamaan vt. kanttorin osa-aikaista virkaa (60%).
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti ottaa Suvi Sieväsen hoitamaan osa-aikaista
kanttorin virkaa ajalle 1.3.-31.12.2015.
7§ KOONTI SEURAKUNNAN HALLINTORAKENTEESTA KIRKKOVALTUUSTOLLE
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto päättää
muun muassa: seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä
kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.
Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja
johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen
jaostoille sekä johtokunnille.

__________/________
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Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
kirkkoneuvoston, johtokunnat, lautakunnat ja muut mahdollisesti valittavat ryhmät.
Kirkkoneuvoston kaikki jäsenet voivat nykyisin koostua valtuuston
jäsenistä, rajoitukset ovat poistuneet (vuonna 2004).
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan että muiden kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa (2015/2017).
Kirkkoneuvosto:
Johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii
kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Tehtävät on määritelty
Kirkkolain 10. luvussa. Tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää
sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa,
edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisyhteyksissä ja tekee sen
puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia, valitsee osan seurakunnan
viranhaltijoista.
Puheenjohtajana toimii kirkkoherra viran puolesta ja kuusi luottamushenkilöjäsentä,
joista yksi on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Yhteensä Toivakan
kirkkoneuvostossa siis 7 jäsentä. Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksen kokoonpanoon
kuuluvat talouspäällikkö (esittelijä, sihteeri) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajisto
(läsnäolo- ja puheoikeus, ei äänivaltaa).
Luottamushenkilöjäsenille valitaan jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Miehiä ja
naisia täytyy olla 40 % minimissään. Kirkkoherra lasketaan mukaan
sukupuolikiintiöön.
Noin 7-10 kokousta/vuosi + mahdolliset johtoryhmät ennen kokousta.
Hallinnollinen johtoryhmä:
Hallinnollisen johtoryhmän muodostaa kirkkovaltuuston puheenjohtajisto,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Johtoryhmä
muodostuu suoraan kirkkovaltuuston suorittaman valinnan jälkeen asemansa
perusteella (kirkkoneuvosto 1/2015 § 5). Käydään läpi etukäteen päätettäväksi
tulevia asioita. Noin 3-6 kokousta/vuosi.
Johtokunnat:
Toivakan seurakunnassa on seuraavat työalajohtokunnat, joiden tehtävänä
on yhdessä viranhaltijoiden kanssa suunnitella, kehittää ja toteuttaa
seurakunnan työalojen toimintaa:
- lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
- diakoniatyön johtokunta
- lähetystyön johtokunta

__________/________
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Johtokuntien jäsenet valitsee kirkkovaltuusto ensimmäisessä kokouksessaan
nelivuotiskaudeksi. Johtokunnissa on viisi jäsentä (sis. puheenjohtajan), joilla
henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaalilautakunta:
Seurakunnallisten vaalien toimittamista varten kirkkovaltuusto valitsee
vaalilautakunnan, johon Toivakan kokoisessa seurakunnassa kuuluu kirkkoherra
viran puolesta sekä neljä luottamushenkilöjäsentä ja neljä heidän varajäsentään.
Puheenjohtajaksi valitaan joko kirkkoherra tai luottamushenkilöjäsen.
Vaalilautakunta on syytä valita vasta vaaleja edeltävä keväänä (2018).
Rakennustoimikunta: Neljä jäsentä (joista osan on syytä olla kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston puheenjohtajistoa). Viran puolesta kirkkoherra, talouspäällikkö [ja
tarvittaessa seurakuntamestari]. Kokoontuu lähinnä suunnittelu- ja
rakennusaikana. Kirkkovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessaan 2015.
Muut valittavat luottamushenkilöpaikat:
Rovastikuntaneuvosto: Valitaan seurakunnan edustaja ja varaedustaja. Yleensä
kaksi kokousta/vuosi (Kv valitsee järjestäytymiskokouksessaan 2015).
Sairaalasielunhoitoyhtymä: edustaja ja varaedustaja. Kokous Jyväskylässä (Kv
valitsee järjestäytymiskokouksessaan 2015).
Perheasian neuvottelukeskus + Palveleva puhelin: edustaja ja varaedustaja.
Kokous Jyväskylässä (Kv valitsee järjestäytymiskokouksessaan 2015).

Kehitysvammatyön yhtymä: edustaja ja varaedustaja. Kokous Suolahdessa
(Kv valitsee, kun kehitysvammatyön johtokunta ilmoittaa Toivakan vuoron, ei
tarvitse tehdä järjestäytymiskokouksessa 2015).
Keski-Suomen it-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta: Keski-Suomen yhteistyöalueen
yhteistoimintaa koskeva sopimus ja Keski-Suomen it-yhteistyöalueen johtosääntö on
hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 2010. Isäntäseurakuntana on
Jyväskylän seurakunta ja sopijaseurakuntina Joutsan, Karstulan, Keuruun, Kinnulan,
Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven,
Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat (Kv valitsee IT-alueen
pyynnöstä edustajansa vasta vuonna 2017).

Tiedoksi yhteisjohtokunnan jäsenten valintajärjestys:
Yhteisjohtokunta I (2016-2017):
Jyväskylän seurakunta
Joutsan seurakunta
Multian seurakunta
Muuramen seurakunta
Pihtiputaan seurakunta
Saarijärven seurakunta

__________/________

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1/2015
6

Yhteisjohtokunta II (2018-2019):
Jyväskylän seurakunta
Karstulan seurakunta
Keuruun seurakunta
Toivakan seurakunta
Uuraisten seurakunta
Äänekosken seurakunta
Yhteisjohtokunta III (2020-2021):
Jyväskylän seurakunta
Kinnulan seurakunta
Kyyjärven seurakunta
Petäjäveden seurakunta
Laukaan seurakunta
Viitasaaren seurakunta
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto antaa tiedoksi kirkkovaltuustolle seurakunnan hallinnon rakenteen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että keskusteltiin
jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan perustamisesta.

8 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2015-2016
KJ 8 luku 2 §: ”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.”
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2015
ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2015-2016.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

9 § KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2015-2016
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2015
ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 20152016.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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10 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA HÄNEN HENKILÖKOHTAISEN
VARAJÄSENEN VAALI VUOSIKSI 2015-2016
KL 10 luku 2 § mukaan kirkkoneuvoston jäseninä on ”Kirkkoneuvoston
puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen
mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.”

Valinnassa tulee noudattaa ”Lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta”. Lain 4 a
§ määrää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta
seuraavaa:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita
tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa
sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.”
Sama asia on sanottu Kirkkolain 23 luvun pykälässä 8: ”Jollei erityisestä syystä
muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
Tämänhetkisen laintulkinnan mukaan kirkkoherran sukupuoli on otettava
huomioon kirkkoneuvoston jäsenten tasapuolisesta edustuksesta päätettäessä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2015
ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 20152016 sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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11 § KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN
VAALI VUOSIKSI 2015-2016
(Ks. edellisen pykälän lakikohdat ja alustus)
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2015 kirkkoneuvostoon viisi jäsentä ja heille
jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

12 § JOHTOKUNTIEN JÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2015-2018
Toivakan seurakunnassa on seuraavat työalajohtokunnat, joiden tehtävänä
on yhdessä viranhaltijoiden kanssa suunnitella, kehittää ja toteuttaa
seurakunnan työalojen toimintaa:
- lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
- diakoniatyön johtokunta
- lähetystyön johtokunta
Johtokuntien jäsenet valitsee kirkkovaltuusto toimikauden ensimmäisessä
kokouksessaan nelivuotiskaudeksi. Johtokunnissa on viisi jäsentä, joista yksi
puheenjohtaja. Kaikilla johtokunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee lapsi- ja nuorisotyön,
diakoniatyön ja lähetystyön johtokuntien jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajat
vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

13 § ROVASTIKUNTANEUVOSTON EDUSTAJAT 2015-2018
Lapuan hiippakunnassa on seitsemän rovastikuntaa. Toivakan seurakunta kuuluu
Jyväskylän rovastikuntaan, jonka muut seurakunnat ovat Jyväskylä, Muurame,
Uurainen, Laukaa, Keuruu, Multia ja Petäjävesi.
Kirkkojärjestyksen 11 luku 8 § määrää: Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnassa
1) edistää kirkon tehtävän toteutumista;
2) valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa
uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon
vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;
3) asettaa
rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää
seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä

__________/________

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1/2015
9

4) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai määrätty
taikka jotka piispa tai tuomiokapituli on hänelle antanut. (9.11.2002/1275 v. 2003)
Lääninrovasti pitää luetteloa päätöksistään ja muista virkatoimistaan.

Jyväskylän rovastikunta toimii yhteistyösopimuksen pohjalta ja lääninrovastina toimii
Muuramen seurakunnan kirkkoherra Simo Lampela.
Jyväskylän rovastikunnissa on syntynyt yhteistyötä seurakuntien kesken, kuten yhteisiä
tapahtumia, leiritoimintaa, retkiä ja koulutusta. Rovastikuntaneuvoston hallinnollisena
yksikkönä toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti rovastikuntaneuvosto, johon
kuuluvat lääninrovasti puheenjohtajana ja jokaisesta rovastikuntaneuvoston
seurakunnasta yksi kirkkovaltuuston valitsema jäsen ja hänelle henkilökohtainen
varajäsen sekä seurakunnan kirkkoherra. Kokouksessa on läsnäolo ja puheoikeus
neljällä rovastikunnan toimikunnan puheenjohtajalla. Nämä toimikunnat ovat diakonia-,
lähetystyön-, lapsityön ja nuorisotyön toimikunnat.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan vuonna 2015 keskuudestaan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

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.
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.
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15 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN
SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNTAAN
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2015 Toivakan seurakunnan edustajan ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Jyväskylän seurakunnan
sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

16 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN EDUSTAJA KESKI-SUOMEN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTOKUNTAAN
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2015 Toivakan seurakunnan edustajan ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Suomen perheasian
neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
17 § TIEDOKSI
- Vt. kunnanjohtaja Sari Linturi-Sahlmanin viranhaltijapäätös (LIITE 2).
- Uusien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen su 1.2. klo 10.
- Matti Etelälahden 30.9.2014 jättämä ostotarjous Tapiolan saunarakennuksesta
(LIITE 3).
18 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45, antoi valitusosoituksen, virsi 332 ja
Herran siunaus.

__________/________

