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Torstaina 27.8.2015 klo 17.00-20.58
Metsähautausmaa, kirkon hautausmaa, seurakuntakoti

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

x
x

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

(ilmoittanut esteestä)
poistui klo 20.45 § 77
kirkkoneuvoston vpj.
kirkkoneuvoston pj.

x
x

Marja Korhonen
Hannu Ahopelto

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

x

Pirjo Korhonen

talouspäällikkö/sihteeri

x
x
x
x

Muut

Käsiteltävät asiat

(varajäsen, ilm. esteestä)

67-78 §§

67 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
68 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
69 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Heiska ja Markku Kauppinen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
.
Toivakassa 27.8.2015
Toivakassa
__________________________
Tuomo Heiska
Pöytäkirjantarkastaja

27.8.2015

__________________________
Markku Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.8.–28.9.2015 sen aukioloaikoina.

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

71 § HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
Kirkkoneuvosto suorittaa ennen kokousta vuotuisen hautausmaakatselmuksen.
Katselmus aloitetaan klo 17 Metsähautausmaalta.
”Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus
suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta…
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja” (Hautaustoimen ohjesääntö 16 §).
Kirkkoherran esitys:
Hautausmaakatselmuksesta laaditaan muistio, joka liitetään kokouspöytäkirjaan (Liite
1). Muistio saatetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

72 § TALOUDEN TOTEUMA 1-7/2015
Talouspäällikön esitys:
Talouspäällikkö esittelee talouden toteutuman ajalta 1-7/2015 ja antaa ennakkotiedon
kirkollisverojen marraskuisesta oikaisusta (LIITTEET 2a-c, Toteutumaraportit,
verohallinnon liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

73 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2016
Valmistelija: Pirjo Korhonen
Toivakan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosenttinsa Verohallinnolle
16.11.2015 mennessä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto
21.9.2015.
Toivakan seurakunnan toiminta- ja talousarvion valmistelu on käynnissä. Koska
talousnäkymät jatkuvat epävarmoina, yleiset kulut jatkavat nousuaan, henkilöstön
palkkaus on pidettävä tehtävien vaativuuden mukaisena ja laadukas toiminta
tarvitsee toimintavaroja, on perusteltua, että kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan
tasossa 1,95 %. Toivakan kirkollisveroprosentti on käytännössä maksimitasolla, sillä
se voi korkeimmillaan olla 2,00%. Näin ollen korotuksen varaa ei juurikaan ole.
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Talousarviovuoden alustavat laskelmat, sisältäen talousarvioraamin, perustuvat
kirkollisveroprosentin pysymiseen ennallaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto antaa esityksen kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016
kirkollisveroprosentiksi päätetään 1,95 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

74 § OHJEISTUS VUODEN 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA VARTEN
Valmistelu: Panu Partanen/Pirjo Korhonen
Kirkkoherra on antanut loppukeväällä alustavaa ohjeistusta työntekijöille ja
johtokunnille koskien vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Työalojen tiedot
on pyydetty sähköisesti kirkkoherralle 6.10. mennessä. Kirkkoneuvosto tutustuu
näihin kokouksessaan 15.10.
--Toivakan seurakunnan strategiaa 2014-2017 käytetään toiminnan suunnittelun
pohjana (LIITE 3). Työalat valitsevat strategiasta kaksi askelta, painopistettä,
tulevalle toimikaudelle. Yhteisenä askeleena säilyy ”Rikas jumalanpalveluselämä”,
toisen työala saa valita vapaasti. Askeleisiin päätetään sen jälkeen sitovat tavoitteet
(2-3 kpl) ja niiden mittarit. Lisäksi työalojen tulee liittää toimintasuunnitelmaansa
myös numeraalisia tavoitteita. Toimintasuunnitelman malli liitteenä (LIITE 4).
Ohjaava talousraami annetaan työaloille kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.
(LIITTEET 5a-b, Talousraamilaskelmat).
--Toivakan seurakunnan pienet työntekijä-, seurakuntalais- ja talousresurssit näkyvät
toiminnan kehittämisessä. Samat henkilöt ovat suunnittelemassa, johtamassa ja
tekemässä suorittavaa työtä. Vastuu kasvaa helposti liian suureksi yksilöiden
kohdalla, etenkin johtavien työntekijöiden. Tavoitteita on jatkossa yksinkertaistettava
ja mietittävä sitä, kuka ne toimeenpanee ja miten niiden toteutumista voidaan
paremmin valvoa. Seurakunnan perustehtävää on jatkuvasti kirkastettava.
Toiminnallisen näyn on oltava realistinen resursseihin nähden. Kehittämisprojekteja
ei voi olla samanaikaisesti kovinkaan monta.
Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välistä vuoropuhelua on syytä edistää.
Työntekijöitä/johtokunnan puheenjohtajia voidaan kutsua kirkkoneuvostoon vieraaksi,
jolloin työalojen tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan kehittämisestä saa
paremman kuvan.
Kirkkoherran esitys:
a) Kirkkoneuvosto keskustelee yleisellä tasolla Toivakan seurakunnan strategiasta
ja resursseista, joilla sitä viedään läpi. Puhutaan mm. hallinnon
toimintasuunnitelmasta vuodella 2016.
b) Kirkkoneuvosto keskustelee vuoden 2016 toimintasuunnitelman ohjeistuksesta ja
esittää siihen tarvittaessa tarkennuksia.
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c) Kirkkoneuvosto keskustelee ohjaavasta raamista ja päättää sen lähettämisestä
työntekijöille ja johtokunnille talousarvioiden ohjeeksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan niin, että toimintasuunnitelman malliin lisätään
sarake vastuuhenkilö(t).

75 § TUNNUSTUSRAHASTON KÄYTTÄMINEN VUONNA 2016
Valmistelija: Panu Partanen
Toivakan seurakunta sai kirkkohallitukselta vuonna 2014 tunnustuspalkinnon
seurakuntatyöstään. Palkintosummasta (5000 euroa) rahastoitiin 2000 euroa. Se on
tarkoitus purkaa kolmessa vuodessa. Rahaston tarkoituksena on palkita työntekijöitä,
luottamushenkilöitä, muita seurakuntalaisia tai hankkeita.
Työntekijöitä ja luottamushenkilöitä palkittiin vuonna 2014. Täten on luontevaa
kohdistaa seuraava palkinto muille seurakuntalaisille ja/tai heidän hankkeelleen.
Rahastosta ensi vuodeksi annettava summaksi ehdotetaan 1000 euroa.
Rahastosta saatu avustus tulee käyttää niin, että toiminta voidaan lukea osaksi
Toivakan seurakunnan hengellistä elämää. Kyseessä on siis seurakunnallinen
tapahtuma, toiminta, projekti tai hanke, johon tunnustusrahasto myöntää avustuksen.
Järjestettävän toiminnan on oltava lähtökohtaisesti kaikille/kohderyhmälle avoin.
Hakuaika on 28.8.-30.11.2015.
Hakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen panu.partanen@evl.fi
tai Toivakan seurakunta/kirkkoneuvosto, Toivakantie 46, 41660 Toivakka.
Tunnustusrahaston 1000 euron avustusta voivat hakea Toivakan seurakunnan
jäsenet, sen sisäiset johtokunnat ja ryhmät (diakoniatyö, lapsi- ja nuorisotyö,
lähetystyö, kirkkokuoro yms.) sekä yhteistyöjärjestöt.
Vapaassa hakemuksessa tulee olla käyttösuunnitelma ja talousarvio sekä perustelut
avustuksen saamiseksi. Saajan on annettava tilitys (raportti) kirkkoneuvostolle
avustuksen käytöstä. Lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi, millä resursseilla
toiminta toteutetaan. Avustuksen hakijat vastaavat toiminnan suunnittelusta ja
toteutuksesta kokonaisuudessaan, vastuuta ei voi siirtää seurakunnan työntekijöille
tai luottamushenkilöille.
TUNNUSTUSRAHASTON AVUSTUSTA EI MYÖNNETÄ
*Seurakunnan ulkopuoliseen toimintaan
*Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on
liiketaloudellinen toiminta
*Investointeihin, kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
*Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
*Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
*Opinto- ja virkistysmatkoihin, esiintymismatkoihin, kilpailumatkoihin
*Avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin,
järjestöjen tai ryhmien omiin sisäisiin tilaisuuksiin tai tilavuokriin
*Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
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Kirkkoherran esitys:
Tunnustusrahastosta myönnetään tulevalle vuodelle 1000 euron avustussumma, joka
maksetaan voittaneelle hakemukselle kirkkoneuvoston päätöksen mukaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

76 § JUMALANPALVELUSRYHMIEN PERUSTAMINEN
Toivakan seurakunnan toimintasuunnitelmaan 2015 on kirjattu
jumalanpalvelusryhmien perustaminen. Ryhmien aloittamisesta on keskusteltu
pitemmän aikaa ja se liittyy kokonaiskirkon jumalanpalveluselämän uudistumiseen.
Virikkeinä ja koulutuksina ovat toimineet mm. jumalanpalveluspäivät (2014 Seinäjoki,
2015 Jyväskylä).
Käytännössä seurakuntalaisia on jo toiminut eri tehtävissä useissa
jumalanpalveluksessa. Myös nuoret ja muut ryhmät ovat ottaneet niistä vastuuta.
Toiminta ei ole kuitenkaan ollut koordinoitua.
Jotta jumalanpalvelusryhmätoiminnasta tulisi säännönmukaista ja sitä voitaisiin
kehittää, on järkevää järjestää avoin infotilaisuus, johon seurakuntalaiset ovat
kutsuttuina. Tämä antaa positiivisen viestin, että jokainen halukas saa osallistua, eikä
seurakunnassa toimita sisäänpäin tai tietyn porukan ehdoilla.
Infotilaisuuden pohjalta jumalanpalvelusryhmä tai –ryhmät lähtevät toimimaan.
Lähetystyön johtokunta on jo luvannut ottaa ensi vuonna yhden jumalanpalveluksen
vastuulleen. Myös muilta johtokunnilta kysytään. Liikkeellä lähdetään pienestä. Tämä
antaa mahdollisuuden kehittää toimintakulttuuria pitkäjänteisesti. Koska kyse on
kokonaisen jumalanpalveluskulttuurin muutoksesta, kärsivällisyyttä tarvitaan.
Kirkkoherran esitys:
Kutsutaan seurakuntalaisia koolle loka-marraskuussa yhteiseen iltaan, jossa
keskustellaan jumalanpalvelusryhmien toiminnasta ja niiden perustamisesta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

77 § TIEDOKSI
-

Kirkkoherran päätös 5/2015
Talouspäällikön päätökset 9-13/2015
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote, Pitäjäseuran varastohanke Vanhan pappilan
alueella. (Liitetään pöytäkirjaan, LIITE 6)
Kirkon/pihapiirin kameravalvonnasta saatu tarjous Securitakselta.
Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan
9.2.2016. Ehdokasasettelun päättymispäivä on 15.11.2015 ennen klo 16.

78 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58. Laulettiin virsi 563 ja Herran
siunaus. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

__________/________

