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Torstaina 16.2.2017 klo 18.00 – 21.36
Uusi pappila

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

Muut
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x
x
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x
x

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

x
x
x

Marja Korhonen
Hannu Ahopelto
Pirjo Korhonen

Käsiteltävät asiat

kirkkoneuvoston vpj.
kirkkoneuvoston pj.

kvaltuuston pj.
kvaltuuston vpj.
talouspäällikkö/sihteeri

1-11 §§
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Torppa ja Tuomo Heiska.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 16.2.2017

Toivakassa 16.2.2017

__________________________
Anneli Torppa
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Tuomo Heiska
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 17.2.2017–19.2.2017 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan niin, että esityslistaan lisättiin vielä pykälä 9
’Kanttori Hannes Asikaisen virkavapausanomus.’

5 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN KIRKKOMUSIIKKILIITON JÄSENEKSI
Valmistelu: khra Panu Partanen
Toivakan kirkkokuoro on maksanut vuotuisesti Suomen kirkkomusiikkiliiton
jäsenmaksun (200 €/v). Sittemmin kirkkomusiikkiliiton säännöt ovat uudistuneet.
Mahdolliseksi on tullut seurakunnan liittyminen seurakuntajäseneksi. Seurakunnalta
perittävä jäsenmaksu määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan (0,05 € jäsen).
Nykyisen jäsenmäärän mukaan Toivakan seurakunnan osuudeksi tulisi n. 90 €
/vuosi.
Kirkkokuoro voi edelleen jatkaa ry:nä. Siltä ei kuitenkaan enää peritä erikseen liiton
jäsenmaksua. Myös muut seurakunnan ei-rekisteröidyt musiikkitoiminnot (Tähtärit /
bänditoiminta) pääsevät kirkkomusiikkiliiton jäsenetujen piiriin. Jäsenseurakunta on
oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen äänivaltaisen edustajan.
Liittyminen on edullista sekä kirkkokuorolle että seurakunnalle, joten se on
suositeltavaa. Päätös astuu voimaan heti ja tarvittaessa takautuvasti vuoden 2017
alusta lukien.
[Kirkkomusiikkiliitosta on tullut selventävä PowerPoint, joka lähetään kokousliitteenä,
käydään läpi kokouksessa mutta ei liitetä pöytäkirjaan.]
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunta liittyy Suomen kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäseneksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN VIESTINTÄKÄYTÄNTÖ JA UUDET NETTISIVUT
Valmistelu: khra Panu Partanen
Kirkkoherra on laatinut Toivakan seurakunnan tiedotuskäytännön viime vuoden
puolella (Liite 1).
Toivakan seurakunnan nettisivut uudistuvat kevään 2017 aikana. Liitymme Lukkarijärjestelmään, joka on jo käytössä useissa seurakunnissa. Näin kirkon ilme
yhtenäistyy ja tiedon hakeminen helpottuu, koska sivustojen rakenne on melko
samanlainen.

__________/________
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan viestintäkäytännöstä ja uusista nettisivuista
sekä tekee niiden pohjalta tarvittaessa jatkotoimenpiteitä.
PÄÄTÖS: Kirkkoherra ohjeistaa työntekijöitä ja työaloja uusien nettisivujen
luomisesta. Katsotaan sopivia verrokkiseurakuntia ja niiden nettisivujaan ja
tehdään vertailuja niihin. Kun periaatteista on sovittu, varsinainen työstäminen
aloitetaan.

7 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN SÄÄSTÖVAPAASOPIMUS
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto solmii nuorisotyönohjaaja Minna Kivimäen kanssa liitteen mukaisen
säästövapaasopimuksen koskien vuosilomien säästämistä (Liite 2).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Lisäksi kirkkoherra käy keskustelun työntekijän
kanssa liittyen säästövapaan vaikutuksesta työtehtäviin.

8 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2018-2021
Valmistelu: khra Panu Partanen
Toivakan seurakunnan strategian päivittäminen on sisällytetty tämän vuoden
toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmassa mainitaan muun muassa seuraavia
näkökulmia:
- Uuden strategiatyön lähtökohtana on jumalanpalvelusyhteisön kehittäminen
2018–2021.
- Hyödynnetään Jäsen 360° -työkalua jp-elämän painopisteiden
hahmottamisessa.
- Painotetaan seurakuntalaisuutta strategiatyössä.
- Kartoitetaan ja lisätään ymmärrystä toivakkalaisten arvoista ja elämäntavoista
Jäsen 360° -työkalun avulla.
Strategiatyö tarvitsee valmistelua, joten valmisteluryhmän perustaminen on järkevää.
Ihanteena on, että siinä olisi mukana työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja
seurakuntalaisia. Myös ikärakennetta on hyvä miettiä ja pyytää vaikka nuoria
mukaan.
Yhteinen valtuustoseminaari on myös paikallaan, johon kutsutaan vähintään kaikki
työntekijät ja luottamushenkilöt.
Prosessi vaatii pikaisen aikataulutuksen, jotta syksyn toimintasuunnitelmissa uusi
strategia voidaan ottaa käyttöön.

__________/________
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee tulevasta strategiatyöskentelystä ja tekee sen eteenpäin
viemiseksi tarvittavat päätökset.
PÄÄTÖS: Strategiaprojekti aloitetaan niin, että kirkkoherra ja kirkkoneuvoston
jäsen Markku Kauppinen tekevät aikataulutuksen ja valmistelevat ensimmäisen
strategiaseminaarin.

9 § KANTTORI HANNES ASIKAISEN VIRKAVAPAUSANOMUS
Kanttori Hannes Asikainen vieraili kirkkoneuvoston kokouksessa ja esitti suullisesti
virkavapausanomuksen ajalle 15.3.-15.6.2017 siirtyäkseen Jyväskylän seurakunnan
palvelukseen.
Kirkkoherran esitys:
Myönnetään kanttori Hannes Asikaiselle palkatonta virkavapautta ajalle 15.3.15.6.2017.
PÄÄTÖS: Päätetään myöntää Hannes Asikaiselle palkatonta virkavapautta
esityksen mukaan, jos Jyväskylän seurakunta palkkaa hänet kanttorin
sijaiseksi.

10 § TIEDOKSI
- Kirkkoherran päätös 12/2016 & 1/2017.
- Talouspäällikön päätökset 18-19/2016 & 1/2017.
- Rovastikunnan talousyhteistyön kuulumiset (kokousliitteeksi PowerPoint, ei liitetä
kuitenkaan pöytäkirjaan).
- Pitäjäseuran kirjelmä kirkkoneuvostolle (Liite 3).
- Piispan kirje seurakunnille koskien avioliittolain muutosta (Liite 4).
- Markku Kauppinen toi Leijonien esityksen koskien sankarihautausmaan
hautalyhtyjä.
- Annetaan kirkkoneuvoston jäsenille Lapuan hiippakunnan vuosijulkaisu 2017.

11 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.36 ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Luettiin lopuksi Herran siunaus.

__________/________

