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Torstaina 1.12.2016 klo 18.00-20.33
Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)
x
x
x
x
x
x
x

Muut

x
x

Käsiteltävät asiat

Tuomo Heiska
Juusela Juha
Helena Järvenpää
Janne Karanta
Markku Kauppinen
Irja Lamberg
Sointu Ojonen
Panu Partanen, khra
Topi Saarelainen
Anneli Torppa

(ilm. esteestä)
(varajäsen)
(varajäsen)
(varajäsen)
(ilm. esteestä)

Marja Korhonen
Hannu Ahopelto
Pirjo Korhonen

kvaltuuston pj.
kvaltuuston vpj. (ilm. esteestä)
talouspäällikkö/sihteeri

kirkkoneuvoston vpj.
kirkkoneuvoston pj.
(ilm. esteestä)

87-98 §§
87 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
88 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
89 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Juusela ja Topi Saarelainen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 1.12.2016

Toivakassa 1.12.2016

__________________________
Juha Juusela
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Topi Saarelainen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.12.2016–1.1.2017 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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90 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

91 § KANTTORIN TEHTÄVÄNKUVAN JA VAATIVUUSRYHMÄN PÄIVITTÄMINEN
(Päätös luettavissa kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina)
92 § LAPUAN HIIPPAKUNNAN KESKUSREKISTERIHANKE
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Lääninrovasti Simo Lampela on lähestynyt Jyväskylän rovastikunnan
kirkkoneuvostoja esityksellä, jossa pyydetään päätöstä seurakunnan osallistumisesta
Keski-Suomen alueen keskusrekisterihankkeeseen (Liite 2). Päätös tarvitaan, jotta
Kirkkohallituksen lausuntoa voidaan pyytää.
15.11.2016 päivätyssä sähköpostissaan lääninrovasti vielä tarkentaa esitystään:
”Rekisteriesitystä voi päivittää tuon keskustelun pohjalta sillä tavalla, että Lapuan
hiippakuntaan perustetaan yhteinen rekisteri, jolla on kolme toimipistettä eli
Jyväskylä, Seinäjoki ja Vaasa. Rekisteriä johtaa yhteinen johtaja ja kullakin
aluekeskuksella on oma esimies.”
Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut 10.11.2015 kokouksessaan, että
kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Näin
ollen laajemmat yksiköt toteutuvat kirkon sisällä joka tapauksessa.
Toivakan seurakunnan kannalta keskusrekisterihanke on järkevä ratkaisu. On myös
seurakunnan etujen mukaista olla mukana projektissa alusta pitäen.
Tässä vaiheessa päätös on periaatteellinen ja antaa mahdollisuuden hankkeen
etenemiseen. Hankkeen toteutuessa lopullisen päätöksen tekee kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunta lähtee mukaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on perustaa
Lapuan hiippakunnan alueelle keskusrekisteri.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

__________/________
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93 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2017
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden.
Seurakunnan taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään
kirkkovaltuustoon nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee
sitovuustaso päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2
§). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017 talousarvion sitovuustason
seuraavasti:
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso/vuosikate
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on
kustannuspaikkataso/vuosikate kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

94 § LISÄTALOUSARVIO 2016
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan lisätalousarvion vuodelle 2016 ja
esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. (Liitteet 3a-b)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

95 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2017
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2017 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. (Liite 4)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

__________/________
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96 § VUODEN 2017 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2017-2019 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen ja talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Kirkkoneuvoston on annettava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys
kirkkovaltuustolle, joka hyväksyy sen vuoden loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto
hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten talousarvion ja sen hyväksymisen
yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarviovuosi on toiminta- ja
taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi (KJ 15:1,1).
Kirkkoherra esittelee toimintasuunnitelman, talouspäällikkö talousarvion.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2017
(2018-2019) ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. (Liite 5)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. [Lisättiin kuitenkin kirkkoherran esipuheeseen ja
jumalanpalveluselämään/musiikkiin maininnat Suomi 100-vuotisjuhlavuodesta]
-----Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 20172018 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. (Liitteet 6 a-d)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

97 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
- Kirkkoherran päätös 11/2016
- Talouspäällikön päätökset 15-17/2016
98 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33.
Loppuhartaus.

__________/________

