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

x
x
x

Korhonen, Marja
Ahopelto, Hannu
Korhonen, Pirjo

Käsiteltävät asiat

kneuvoston vpj.
khra, kneuvoston pj.

kvaltuuston pj.
kvaltuuston vpj.
talouspäällikkö/sihteeri

66-78 §§
66 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
67 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
68 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sointu Ojonen ja Anneli Torppa.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
kirkkoherra

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 12.10.2017

Toivakassa 12.10.2017

__________________________
Sointu Ojonen
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Anneli Torppa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.10.-12.11.2017 sen aukioloaikoina.

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

70 § DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Valmistelija: khra Panu Partanen
Toivakan seurakunnan avoimeksi julistettuun diakonian virkaan (100%) tuli
määräaikaan mennessä yhteensä 10 hakemusta. Hakemuksien perusteella tehtiin
hakijoiden ansiovertailu (Liite 1).
Sen pohjalta kirkkoherra ja kirkkovaltuuston pj. Marja Korhonen valikoivat
haastatteluun neljä henkilöä, jotka erottuivat joukosta ansioillaan ja hakemuksillaan.
Ehdotus vietiin tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille 6.10. ja pyydettiin esittämään
tarvittaessa huomioita.
Haastatteluun kutsuttiin: Riikka Jussila, Kaija-Riitta Pomell, Elina Sarlund ja
Nina Siitari.
Kirkkoneuvosto haastattelee kutsutut. Mikäli haastattelu ja keskustelu tuovat
selkeyden valintaan, voidaan päätös tehdä heti. Muutoin asia palautetaan
valmisteluun ja valinta tehdään ylimääräisessä kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelut, keskustelee hakijoiden sopivuudesta ja
valitsee diakonian viranhaltijan sekä hänelle mahdollisen varahenkilön.
PÄÄTÖS: Toivakan seurakunnan diakonian viranhaltijaksi valittiin Elina
Sarlund ja varalle Riikka Jussila.

71 § LÄHETYSPYHÄ MUURAMESSA 26.11.2017
Valmistelu: khra Panu Partanen
Muuramessa järjestetään rovastikunnallinen lähetyspyhä 26.11.2017. Yhteiseen
juhlaan on kutsuttu kaikki alueen seurakunnat.
Koska Toivakassa olisi samaan aikaan messu, heräsi lähetystyön johtokunnassa
ajatus, että järjestetään Muurameen ilmainen kuljetus ja vietetään messu siellä. Näin
vältytään päällekkäisyydeltä ja kirkkoretki tuo sopivaa vaihtelua. Koska messuun
osallistuminen on kaikille maksuton ja tiedotuksesta huolehditaan, voidaan sen
katsoa täyttävän väljästi Kirkkojärjestyksen pykälän 2:2§ ”Päiväjumalanpalvelus
pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja
on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai
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kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös
muualla kuin kirkossa.”
Kirkkoherran esitys:
Mikäli kirkkoretki Muurameen toteutuu, Toivakan kirkossa ei vietetä messua 26.11.
vaan se pidetään yhteisenä rovastikuntamessuna Muuramen kirkossa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

72 § TARJOUS KIRKON JULKISIVUJEN, HIRSISEINIEN JA ALAPOHJAN
KUNTOTUTKIMUKSESTA JA JULKISIVUJEN KORJAUSSUUNNITTELUSTA
Valmistelu: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Kirkkoneuvosto päätti 6.9.2017 pitämässään kokouksessa pyytää Vahanen Jyväskylä
Oy:ltä tarjouksen seuraavien töiden kunnostussuunnitelmien ja kustannusarvioiden
teosta.
1) Kirkon ulkopuolinen maalaus ja tarvittavat korjaukset seinien puu- ja peltiosiin
ennen maalausta.
2) Kirkon alapohjan kuntoselvitys.
3) Kirkon seinien hirsirakenteiden kuntoselvitys ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Vahanen Oy Jyväskylä on antanut tarjouksen 12.9.2017 (Liite 2).
Kirkon julkisivujen kuntotutkimus ja korjaussuunnittelu aikapalkkioperusteisesti,
kattohinta-arvio työlle 7000,00 € (sis. alv 24 %), nosturikustannus 1100,00 € (sis. alv
24 %) ja mahdolliset laboratorioanalyysit (4 kpl) 986,00 € (sis. alv 24 %).
Sisältää kaksi käyntiä paikan päällä ja esittelykäynnin matkakuluineen (sähköposti
25.9.2017 Vahanen Oy Jyväskylä, Reino Hiltunen))
Kirkon alapohjan kuntotutkimukset kokonaispalkkioperusteisesti 3100,00 € (sis. alv
24 %). Sisältää yhden käynnin paikan päällä matkakustannuksineen.
Kirkon seinien hirsirakenteiden kuntotutkimus aikapalkkioperusteisesti 2700,00 € (sis.
alv 24 %). Sisältää kaksi käynti paikan päällä matkakuluineen (sähköposti 25.9.2017
Vahanen Oy Reino Hiltunen).
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Vahanen Oy Jyväskylä tarjouksen (12.9.2017) ja tilaa
tarjouksen mukaiset työt sekä tarpeelliset laboratorioanalyysit.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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73 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAN JA HÄNEN VARAJÄSENENSÄ

VALINTA KESKI-SUOMEN IT-YHTEISTYÖALUEEN YHTEISJOHTOKUNTAAN
VUOSILLE 2018-2019
Valmistelu: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen perussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaa
johtaa kirkkojärjestyksen 11 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteisjohtokunta.
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön 4 § mukaisesti yhteisjohtokunnan
tehtävänä on:
1) Johtaa ja kehittää IT-yhteistyöalueen toimintaa.
2) Tukea Jyväskylän IT-aluekeskuksen henkilökuntaa työssään.
3) Osallistua IT-aluekeskuksen henkilöstön valintaan.
4) Hyväksyä IT-aluekeskuksen toimintakertomus Jyväskylän hallintoelimien
jatkokäsittelyä varten ja antaa sen tiedoksi sopijaosapuolille.
5) Hyväksyä seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelma sekä
maksuosuuslaskelma Jyväskylän seurakunnan hallintoa varten ja antaa se tiedoksi
sopijaosapuolille.
6) Hyväksyä kustannusperusteiset muuttujat, joiden mukaan sopijaseurakunnilta
vuosittain peritään korvaus IT-aluekeskuksen toiminnasta.
7) Päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista kirkkovaltuuston hyväksymien
sitovuusohjeiden puitteissa
Lisäksi Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta toimii Keski-Suomen ITalueen tietoturvaryhmänä (Yhteisjohtokunta 27.9.2011 § 30)
Perussopimuksen mukaisesti yhteisjohtokunnassa on seitsemän jäsentä, joilla on
henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisjohtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Jyväskylän seurakunta isäntäseurakuntana nimittää yhteisjohtokuntaan
kaksi jäsentä. Sopimuksen mukaisesti vuosien 2018-2019 osalta yhteisjohtokunnan
jäsenet valitaan Jyväskylän, Karstulan, Keuruun, Toivakan, Uuraisten ja
Äänekosken seurakunnista.
Johtosäännön § 3 mukaisesti seurakuntien kirkkovaltuustot nimeävät Keski-Suomen
IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden
tulisi olla ensisijaisesti viranhaltijoita. Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää
yhteisjohtokuntaan puheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan edustajan ja hänen
varajäsenensä Keski-Suomen it-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan vuosille
2018-2019.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

.
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74 § ASUNTO OY SADANSAVUN HUONEISTO N:O 2
Valmistelu: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Seurakunta omistaa Asunto Oy Sadansavun osakkeet n:o 47-104, jotka oikeuttavat
huoneisto n:o 2 hallintaan yhtiön omistamassa talossa Toivakan kunnassa
Ruuhimäessä. Huoneistotyyppi 2h+k+s, pinta-ala 58 m2, huoneistoon kuuluu kylmä
varastotila.
Seurakunta on saanut huoneiston omistukseensa 29.5.2008 testamentilla Taimi
Tuominiemeltä. Testamenttiin on sisällytetty toive: ”toivon myös, että omistamaani
Asunto Oy Sadansavun osakehuoneistoa ei myydä, vaan se pidetään seurakunnan
omistuksessa ja käytetään syntyperältään Ruuhimäeltä olevien vähävaraisten
vanhusten asuntona.”
Koska testamentti on laadittu toiveen muodossa, se ei sido seurakuntaa. Olennaista
on myös huomata, että olosuhteet ovat muuttuneet eikä mainittua
vuokrakohderyhmää käytännössä Ruuhimäeltä löydy eikä seurakunta ole voinut
noudattaa toivetta vuosikausiin.
Huoneisto on ollut vuokrattuna. Vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen
31.8.2017 ja huoneisto on ollut siitä lähtien tyhjillään.
Eri yhteyksissä on tullut keskusteluun huoneiston myynti.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen, pidetäänkö huoneisto
vuokrakäytössä vai laitetaanko myyntiin.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti myydä Asunto Oy Sadansavun huoneiston n:o
2 (osakkeet 47-104).

75 § RUUMISHUONEEN KYLMÄKONEISTON HANKINTA
Valmistelu: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Ruumishuoneen kylmäkoneisto on tullut käyttöikänsä päähän. Laitteisto on toiminut
epävarmasti pitkään ja viimeksi sitä on korjattu kuluneena kesänä. Laitteiston
uusiminen on syytä tehdä pikaisesti.
Huurre Finland Oy:ltä on saatu tarjous (Liite 3). Kylmäkoneen hinta 6175,20 € (sis.
alv 24 %) sekä arviohinta rakennusteknisestä työstä ja sähkösyötöstä 1500 € (sis. alv
24 %).
Hankkeeseen voidaan hakea kirkkohallituksen avustusta. Ruumishuoneen
toiminnallinen välttämättömyys sekä seurakunnan kireä talous antavat hakemukselle
perusteet.
Tarjouksen pohjalta talouspäällikkö ja kirkkoherra laativat avustusanomuksen
kirkkohallitukseen. Avustusta haetaan koko summalle.
Hankkeeseen voidaan ryhtyä ennen kuin avustuspäätös on saatu.
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Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään Huurre Finlandin tarjous, haetaan sen pohjalta hankkeelle avustusta
kirkkohallitukselta ja varataan talousarviomääräraha (investointiosa).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

76 § [luettavissa viraston pöytäkirjasta, pykälä ei nettijakoon]

77 § TIEDOKSI
-

Kirkkoherran päätökset 9-10/2017.

-

Talouden ohjaava raami 2018 (Liite 5).

-

Pitäjäseuran esitys vuokramaanvaihdosta (Liite 6).

-

Lausuntopyyntö Toivakan kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta.

78 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Virsi 552 ja Herran siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

__________/________

