TOIVAKAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
2/2016
Kirkkovaltuusto
19.5.2016
______________________________________________________________________________
Torstai 19.5.2016 klo 18.00 – 20.11
Toivakan seurakuntakoti

Aika
Paikka
Jäsenet
x = läsnä

x Ahopelto, Hannu vpj.

(poistui klo 19.05
§20 aikana).
ilm. esteestä
varajäsen

Heiska, Tuomo
x Juusela, Juha
x Karanta, Janne
x Kauppinen, Markku
x Korhonen, Marja pj.
x Koriseva-Karmala, Arja
x Lamberg, Irja
Niemi, Lauri
x Nieminen, Irja
x Nummi, Markku
x Ojonen, Sointu
x Oksanen, Johanna
x Ruokonen, Marianna
x Pynnönen, Sirkka
x Saarelainen, Topi
x Särkkä, Suvi
Muut läsnäolijat

puheenjohtaja

ilm. esteestä

x Partanen, Panu (kn. pj)
x Korhonen, Pirjo (sihteeri)

Kokouksen avaus

13 §

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja
kirkkoherra piti alkuhartauden.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

14 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Käsiteltävät asiat
Pöytäkirjan
tarkastus

PÄÄTÖS: Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
13-221 §§
§- §
15 §

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Juha Juusela ja Janne
Karanta.

Allekirjoitukset
Marja Korhonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla välittömästi kokouksen jälkeen.
Juha Juusela
pöytäkirjantarkastaja

Janne Karanta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 20.5.-19.6.2016 (ma, ke, pe klo 9-12).
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16 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

17 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN ROVASTIKUNNAN LÄHETYSTYÖN
TOIMIKUNTAAN
Kneuv 2/2016 §18 (31.3.)
(Valmistelija: Panu Partanen)
Kirkkoherra on edustanut Toivakan seurakuntaa lähetystyön rovastikunnallisessa
toimikunnassa. Tämä johtuu siitä, ettei lähetystyölle ole määritelty omaa vastuunkantajaa
työntekijöistä (mm. osa-aikaisuuksista johtuen). Kirkkoherran vastuita helpottamaan on syytä
vaihtaa edustajaa. Edustajana voi toimia myös maallikkojäsen (varmistettu lääninrovastilta).
Luonteva ratkaisu on, että Toivakan seurakunnan lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja
Marja Korhonen ottaa tämän tehtävän vastaan. Hänen suostumuksensa on saatu. Edustajuus
on voimassa lopun vaalikauden.
Päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Toivakan seurakunnan rovastikuntaedustajana lähetystyössä
toimii Marja Korhonen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--KVALT 19.5.2016
Kirkkoneuvoston esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Toivakan seurakunnan rovastikuntaedustajana
lähetystyössä toimii Marja Korhonen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

_____/_____

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
19.5.2016

2/2016

18 § KIRKKOKUORON LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS VUODELLE 2016
Kneuv 2/2016 §21 (31.3.)
(Valmistelija: Pirjo Korhonen)
Toivakan Kirkkokuoro ry anoo 26.2.2016 päivätyllä kirjeellä 600,00 € lisämäärärahaa
vuodelle 2016. Lisämäärärahan tarve aiheutuu yhteistoiminnasta Kangasniemen ja
Leivonmäen kirkkokuorojen kanssa sekä osallistumisesta keväällä 2016 Keski-Suomen
kirkkomusiikkipiirin kirkkokuorojen juhlamessuun Taulumäen kirkossa.
Kangasniemen, Leivonmäen ja Toivakan kirkkokuorot esittävät pääsiäisen aikaan Luukaspassion kolmella edellä mainitulla paikkakunnalla. Kevään aikana on pidetty
yhteisharjoituksia kolmella taholla. Harjoitus- ja esiintymismatkat on tehty kimppakyydeillä ja
auton omistajille on luvattu matkakorvaus.
Matka Taulumäen kirkossa pidettävään juhlamessuun toteutetaan myös kimppakyydeillä ja
auton omistajalle on luvattu matkakorvaus. (LIITE 2)
Toivakan Kirkkokuoro ry:lle on myönnetty 500,00 € määräraha talousarviossa 2016.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 600,00 € lisämäärärahan myöntämistä Toivakan
Kirkkokuoro ry:lle vuoden 2016 toimintaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---KVALT 19.5.2016
Kirkkoneuvoston esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle 600,00 € lisämäärärahan myöntämistä Toivakan
Kirkkokuoro ry:lle vuoden 2016 toimintaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
19 § LISÄMÄÄRÄRAHA VIRSI- JA KESKI-SUOMEN KIRKOT –KIRJOIHIN
Kneuv 3/2016 §33 (27.4.)
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.
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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 Keski-Suomen kirkot
–kirjojen hankintaan (25 kpl).
Keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti esitystä alla mainittuun muotoon:
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 Keski-Suomen kirkot
–kirjojen hankintaan (25 kpl).
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.
----
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KVALT 19.5.2016
Kirkkoneuvoston esitys:
1) Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta 5 500 euron lisämäärärahan uusien
virsikirjojen hankintaan.
2) Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta 1250 euron lisämäärärahan KeskiSuomen kirkot –kirjojen hankintaan (25 kpl).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

20 § VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Kneuv 2/2016 §23 (31.3.)
(Valmistelijat: Panu Partanen ja Pirjo Korhonen)
Seurakuntien kirjanpidossa noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä ja
soveltuvin osin kirjanpitolakia. Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä
toimintakertomus, joka sisältää talousarvion toteumavertailun.
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan
toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Toimintakertomuksessa esitellään talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet sekä
niiden toteuma tilivuonna.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista.
Tasekirja sisältää:
- toimintakertomuksen,
- tilinpäätöslaskelmat,
- tilinpäätöksen liitetiedot,
- allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä
- luettelot ja selvitykset.
Tasekirja, jonka sivut on sidottu ja numeroitu, säilytetään pysyvästi. Tilinpäätöstä
varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan tavoin ja säilytetään säädetyn ajan.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
[Tasekirja liite 4a, tase ja tuloslaskelma 4b, talousarvion toteutuma tulosyksiköittäin 4c,
tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 4d]
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2015 tasekirjan (toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen) ja
allekirjoittaa sen sekä lähettää koko aineiston tilintarkastajille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin
---Kneuv 3/2016 31§ (27.4.)
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.
----KVALT 19.5.2016
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan tasekirjan 2015 sekä myöntää
tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden samalta vuodelta (LIITTEET 1-4).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

21 § MUUT ASIAT
- Talouspäällikkö esittelee talouden toteutuman kuluvan vuoden tammi-maaliskuulta.
- Toivakan seurakunnan strategia on voimassa vuoteen 2017. Syksyllä 2016
aloitetaan uuden strategian valmistelu. Kirkkoherra alustaa aiheesta ”Kohtaamisen
kirkko - Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020”
(LIITTEET 5-6, ei sisällytetä pöytäkirjaan)
- Tulevan syksyn kirkkovaltuuston kokoukset 27.10. & 15.12. klo 18 srk-kodilla.
- Strategiailta 7.9.2016 klo 17 srk-kodilla (työntekijät & luottamushenkilöt)
- Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Haapaniemessä,
Kuortaneella 29.10. Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.10.2016.
22 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.
Virsi 499, Herran siunaus.

_____/_____

