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Keskiviikkona 27.4.2016 klo 18.00-20.50
Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

Muut

x
x
x
x
x
x
x

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

x

Korhonen, Marja
Ahopelto, Hannu

kvaltuuston pj.
kvaltuuston vpj., ilm.
esteestä

x

Korhonen, Pirjo

talouspäällikkö/sihteeri

Käsiteltävät asiat

kirkkoneuvoston vpj.
khra, kirkkoneuvoston pj.

27-39 §§
27 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
28 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
29 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Heiska ja Markku
Kauppinen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
kirkkoherra

Pirjo Korhonen
talouspäällikkö

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

27.4.2016

__________________________
Tuomo Heiska
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

27.4.2016

__________________________
Markku Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.4.2016–27.5.2016 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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30 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, esityslistaan lisättiin § 36 ja
37.
Ennen kokouksen alkua Lapuan tuomiokapitulin lakimiesasessori Tuomas Hemminki
vieraili seurakunnassa ja tapasi johtavia viranhaltijoita ja kirkkoneuvoston jäseniä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

31 § VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TASEKIRJAN LÄHETTÄMINEN
KIRKKOVALTUUSTOLLE
Talouspäällikön esitys:
1) Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2015 tasekirjaa koskevan
tilintarkastuskertomuksen (LIITE 1).
2) Tilintarkastuskertomukseen sisältyy lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuoden 2015 tileistä.
3) Kirkkoneuvosto lähettää tasekirjan kirkkovaltuustolle päätettäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

32 § DANSKE BANKIN TALLETUSTILIN LOPETTAMINEN
Valmistelija: Pirjo Korhonen
Toivakan seurakunnalla on Danske Bankissa talletustili FI65 8000 2695 8177 74.
Tilin korko oli lokakuussa 2015 kiinteä 1 %. Pankki ilmoitti syyskuussa 2015, että
korko muuttuu 1.11.2015 alkaen ja on kiinteä 0,1 %.
Maaliskuussa 2016 pankki ilmoitti, että yllämainittu tili on henkilöasiakkaille tarkoitettu
talletustili-tuote, joka tulee tuotteena loppumaan 1.5.2016 alkaen. Pankki muuttaa
talletustilin yritysten maksuliikennetiliksi, jonka korko on 0 %.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto irtisanoo Danske Bankin talletustilin FI 65 8000 2695 8177 74 ja
siirtää varat Keski-Suomen Osuuspankkiin tilille FI72 5089 4020 0097 05 (Toivakan
seurakunta HHR).
Talouspäällikkö Pirjo Korhonen valtuutetaan hoitamaan tilin irtisanominen ja varojen
siirto.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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33 § LISÄMÄÄRÄRAHA VIRSI- JA KESKI-SUOMEN KIRKOT –KIRJOIHIN
Valmistelija: Panu Partanen
Kirkolliskokous on hyväksynyt suomen- ja ruotsinkieliset virsikirjan lisävihkot.
Lisävihkojen virallinen käyttöönottojuhla on adventtina 2016, mutta niitä voidaan
käyttää seurakunnissa heti kun ne ovat tulleet kirjapainosta.
Virsikirjan lisävihko on virsikokoelma, joka täydentää nykyistä virsikirjaa. Nykyinen,
vuoden 1986 virsikirja liitteineen säilyy entisellään, joten varsinaisesta
virsikirjauudistuksesta ei ole kyse.
Kustantajat voivat joko julkaista lisävihkon erillisenä vihkona tai valmistaa uuden
virsikirjalaitoksen, johon sisältyy nykyisen virsikirjan lisäksi myös lisävihko.
On perusteltua vaihtaa vanhat virsikirjat kokonaan uusiin, sillä erillisen lisävihkon
käyttäminen on epäkäytännöllistä ja lyhytnäköistä. Lisäksi erillisten lisävihkojen
katoamisen ja rispaantumisen vaara on ilmeinen.
Kirkkoherra on tehnyt hintatiedusteluja. Tällä hetkellä edullisin virsikirja löytyy
Aurinkokustannukselta hintaan á 13,50 € (sis. alv).
Tarve on noin 300 kirjalle, jotka jaetaan kirkkoon, Myrskäriin, seurakuntakotiin,
virastoon, ”reissukäyttöön” hartauksiin ja työntekijöille.
Kirkkoherra pyytää vielä kustantajilta paremmat tarjoukset sekä keskustelee
tilauksesta kanttorin kanssa.
Vuoden 2016 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa tätä hankintaa varten.
--Keski-Suomen kirkot –kirjat julkaistaan vuonna 2016. Sen suurimmat tilaajat ovat
seurakunnat. Kirjat edistävät paikallisten kirkkojen tunnettavuutta ja kulttuuriarvoa.
Kirkkoherra on neuvotellut 50 kirjan tilaamisesta (á 47,80 € sis. alv). Kustantajana on
Kirjakaari.
Puolet kirjoista maksetaan tänä vuonna, toinen puolisko 2017.
Kirjat hankitaan seurakunnan omaan lahjakäyttöön. Kirjoja varten ei ole varattu
määrärahaa.
Kirkkoherran esitys:
1) Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta 4200 euron lisämäärärahan uusien
virsikirjojen hankintaan.
2) Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta 1250 euron lisämäärärahan KeskiSuomen kirkot –kirjojen hankintaan (25 kpl).
Keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti esitystä alla mainittuun muotoon:

__________/________
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Kirkkoherran muutettu esitys:
1) Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta 5 500 euron lisämäärärahan uusien
virsikirjojen hankintaan, jotta voidaan säilyttää mahdollisuus kalliimman
virsikirjavaihtoehdon hankintaan, josta on saatu Sacrumilta tarjous á 18,30 euroa (sis.
alv). Kirkkoherra pyytää kustantajilta näytekappaleet. Hankinta tehdään
kokonaisarvion perusteella.
2) Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta 1250 euron lisämäärärahan KeskiSuomen kirkot –kirjojen hankintaan (25 kpl).
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.

34 § LAPUAN HIIPPAKUNTA 60 VUOTTA
Valmistelija: Panu Partanen
Lapuan hiippakunta juhlistaa 60-vuotistaivaltaan messussa, joka pidetään
sunnuntaina 22.5.2016 Lapuan tuomiokirkossa. Piispa on lähettänyt kutsukirjeen
seurakuntiin. Seurakuntia on pyydetty ilmoittamaan juhlavieraiden määrän 13.5.
mennessä tuomiokapituliin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää Toivakan seurakunnan osallistumisesta Lapuan
hiippakunnan 60-vuotisjuhliin.
PÄÄTÖS: Alustavasti sovittiin, että Lapuan hiippakunnan 60-vuotisjuhlaan
osallistuvat Panu Partanen, Markku Kauppinen ja Sointu Ojonen.

35 § JUMALANPALVELUSELÄMÄN OHJEIDEN LAATIMINEN SEURAKUNTAAN
Valmistelija: Panu Partanen
Lapuan tuomiokapitulista on tullut kehotus, että seurakunnat laatisivat paikallisesti
omat Jumalanpalvelusohjeensa (LIITE 2).
Tarvetta perustellaan mm. toimintaympäristön muuttumisella, toimittajien
epäyhtenäisyydellä/vaihtuvuudella sekä jumalanpalveluselämän monipuolistumisella.
Yhdessä laaditut ohjeet sitouttavat työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Prosessi toimii
samalla hyödyllisenä jumalanpalveluskoulutuksena.
Tuomiokapitulin ehdottaa moniammatillisen työryhmän perustamista tätä varten.
Toivakan seurakunnassa toimii jumalanpalveluselämän vastuuryhmä.

__________/________
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee tuomiokapitulin kirjeestä ja päättää, miten
Jumalanpalveluselämän ohjeiden laadinnassa edetään.
PÄÄTÖS: Annettiin jumalanpalveluselämän vastuuryhmälle tehtäväksi
valmistella jumalanpalveluselämän ohjeita.

36 § TOIVAKAN VANHAN PAPPILAN PIHA-ALUEEN TASAAMINEN
PARKKIPAIKAKSI
Valmistelija: Pirjo Korhonen
Toivakan seurakunta on vuokrannut 21.7.1989 allekirjoitetulla
vuokrasopimuksella Toivakan Pitäjäseura ry:lle Toivakan kunnan Toivakan
kylässä sijaitsevasta Vanhasilta-tilasta Rn:o 5:343 (nykyinen kiinteistötunnus
850-405-5-431) 3 700 m2:n suuruisen alueen viidenkymmenen ajaksi.
Vuokrattu pinta-ala on tarkentunut mittauksessa noin 5 200 m2. (LIITE 3 ja 4)
Toivakan kunta, Toivakan Yrittäjät ry sekä monet Toivakassa toimivat
yhdistykset, Toivakan Pitäjäseura ry mukaan lukien, suunnittelevat
järjestävänsä tulevana kesänä 2.7.2016 Vanhan pappilan alueella
maalaismarkkinat. Vanhan pappilan rakennuksia ja aluetta on tarkoitus
käyttää tulevaisuudessa aktiivisemmin kunnan ja yhdistysten tapahtumiin.
Toivakan Pitäjäseura ry:n puheenjohtaja Jouni Syvänperä on tiedustellut
suullisesti Toivakan seurakunnalta mahdollisuutta rakentaa vuokra-alueelle
parkkipaikka.
Toivakan kunta, hankkeen rahoittajana ja toteuttajana, on lähettänyt
26.4.2016 päivätyn lupapyynnön koskien Vanhan pappilan piha-alueen
tasaamista parkkialueeksi. Toimenpide koskee noin 370 m 2:n maa-aluetta.
(LIITE 5 ja 6).
Saatujen tietojen valossa ja neuvotteluiden jälkeen Toivakan Pitäjäseura ry:n
ja Toivakan kunnan esittämä parkkipaikkahanke ei ole seurakunnan etujen
vastainen, vaan se on kannatettavissa, koska nykyiset parkkitilat ovat
puutteelliset. Tasattava alue sijaitsee Toivakan Pitäjäseura ry:lle vuokratulla
alueella. Seurakunnalle ei tule kustannuksia hankkeesta.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto antaa luvan Vanhan pappilan parkkipaikkahankkeelle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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37 § MUUT ASIAT
1. Toivakan Karjalaseura ry:n 70-vuotisjuhla 25.9.2016
2. LC-Toivakka tarjoaa hyväntekeväisyysaktiviteetiksi Uuden Pappilan ranta-alueen
raivaamista tai vastaavaa.
38 § TIEDOKSI
- Hankasalmen kirkkoherran yhteydenotto (aineisto välitetään sähköisesti, ei liitetä
pöytäkirjaan).
- Kirkkoturvaohje seurakunnille (aineisto välitetään sähköisesti, ei liitetä pöytäkirjaan).
- Toivakan markkinat 2.7.2016 Vanhan pappilan pihapiirissä.

39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. Loppulaulu ja Herran siunaus.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

__________/________

