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Ke 6.9.2017 klo 17.00-20.34
Uusi pappila

Aika ja paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

PÖYTÄKIRJA

x
x
x
x
x
x
x

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

x
x

Korhonen, Marja
Ahopelto, Hannu

x
x

Korhonen, Pirjo
Soininen, Seppo

Käsiteltävät asiat

(poistui pykälän 63 ajaksi)
kneuvoston vpj.
khra, kneuvoston pj.

kvaltuuston pj.
kvaltuuston vpj. (poistui klo
20.25 ennen pykälää 63).
talouspäällikkö/sihteeri
seurakuntamestari, oli läsnä
pykälän 57 kirkon
kuntoraportin esittelyn ajan.

53-65 §§
53 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hartaus pidetään kokouksen
lopussa.
54 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
55 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Lamberg ja Topi Saarelainen.

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 6.9.2017

Toivakassa 6.9.2017

__________________________
Irja Lamberg
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Topi Saarelainen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 7.9.-6.10.2017 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

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

57 § KIRKON VESIKATON KUNTORAPORTTI
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Vahanen Oy Jyväskylä on tehnyt kirkon vesikaton ja yläpohjan kuntokartoituksen ja
antanut siitä tutkimusraportin. (Liite 1)
Projektipäällikkö Jukka Sulkakoski Vahanen Oy:stä esittelee raportin.
Talouspäällikön esitys:
Esittelyn pohjalta kirkkoneuvosto tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.
PÄÄTÖS: Talouspäällikkö jatkaa edelleen asian selvittelyä Vahanen Oy
Jyväskylän kanssa. Selvitetään kirkon ulkomaalausta, alapohjan ja
hirsirakenteiden kuntoa. Selvitetään museovirastosta
rakennushistoriaselvityksen ja kunnan rakennusvirastolta rakennusluvan
tarvetta.

58 § JYVÄSKYLÄN YMPÄRISTÖSEURAKUNTIEN TALOUSTOIMISTOYHTEISTYÖ
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Lääninrovasti Simo Lampela on tehnyt taloustoimistoyhteistyön valmistelutyöryhmän
tähänastisesta valmistelusta raportin, jossa selvitetään Jyväskylän ympäristön
seurakuntien taloustoimistoyhteistyön valmisteluperiaatteita. Raportissa kerrotaan
myös Pohjanmaalla jo toiminnassa olevasta neljän seurakunnan
taloustoimistoyhteistyöstä. (Liite 2a)
Valmistelutyöryhmä on valmistellut sopimuspohjan (Liite 2b), talouden ohjesäännön
(Liite 2c) ja kirkkoneuvoston ohjesäännön (Liite 2d) tulevaa yhteistyötä varten.
Taloustoimistoyhteistyössä mukana olevien seurakuntien kirkkoneuvostoilta
pyydetään lausuntoa 10.9.2017 mennessä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu valmisteluryhmän raporttiin, sopimuspohjaan ja
ohjesääntöihin ja toteaa lausunnossaan, että Toivakan seurakunta hyväksyy
yhteistyön valmisteluperiaatteet ja on mukana yhteistyöhankkeessa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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59 § LAPUAN HIIPPAKUNNAN KESKUSREKISTERIHANKE
Valmistelu: Panu Partanen
Kirkkoneuvosto ilmaisi viime vuoden kokouksessaan 1.12. (8/2016 92§) tahtonsa
liittyä Lapuan hiippakunnan alueelle perustettavaan keskusrekisteriin. Nykyisen
aikataulun puitteissa rekisteri aloittaisi vuoden 2019 alussa.
Hankkeen valmistelija Tuomas Palola on lähettänyt seurakuntiin aineistoa lausuntoa
varten. Kommenttia pyydetään kirkkoneuvostoilta lokakuun loppuun mennessä.
Hanketta on valmisteltu tähän mennessä hyvin, joskin kiireellisenä sitä voidaan pitää
etenkin Pohjanmaan osalta. Kirkkoherra on paikallisesti keskustellut asiasta
talouspäällikön ja kanslisti Sointu Ijäksen kanssa. Varsinaisia huomioita tässä
vaiheessa on noussut esiin vähän.
Valmisteluvaiheen dokumentteja ei liitetä vielä pöytäkirjaan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu saatuun aineistoon ja antaa keskusrekisterihankkeesta
lausunnon sen valmistelijalle.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvoston näkemyksen mukaan keskusrekisterihanketta on
valmisteltu avoimesti ja hyvin. Paikallisia erityiskysymyksiä ei ole tässä
vaiheessa, eikä myöskään muuta huomautettavaa. Kirkkoneuvosto on valmis
etenemään hankkeen seuraavaan vaiheeseen, jossa tehdään tarvittavat
sopimukset keskusrekisterin perustamiseksi.

60 § PALAUTEPYYNTÖ KIRKOLLISKOKOUKSEN TULEVAISUUSLINJAUKSISTA
Valmistelija: Panu Partanen
Kansliapäällikkö Jukka Keskitalolta on tullut seuraava viesti:
Kirkolliskokous haastaa kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti
kirkon tulevaisuutta! Tämän palautekyselyn kautta irrottaudutaan lähitulevaisuudesta ja katsotaan
laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin normaalissa toiminnan suunnittelussa.
Kirkon tulevaisuuden visioinnissa on tärkeää, että teemme sen yhdessä. Siksi kirkolliskokous pyytää
tekemistään tulevaisuuslinjauksista palautta seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta.
Toivomme, että tässä tulevaisuustyössä mukana ovat luottamushenkilöt ja työntekijät. Palautteen antoa
tulisi valmistella yhteistyössä työntekijäjoukolla. Lopullisesti palautteen sisällöstä päättää
seurakunnissa kirkko- tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto.
Hiippakunnissa palautteesta päättää tuomiokapituli tai hiippakuntavaltuusto.
Palautteen anto voidaan valmistella ja toteuttaa toimielimessä liitteenä olevan lomakkeen pohjalta.
Päätöksenteon jälkeen pyydämme syöttämään vastauksen sähköiseen järjestelmään. Pöytäkirjaotetta ei
tarvitse toimittaa.
Tarkemmat ohjeet palautteen antamiseen löytyvät liitteenä olevan palautelomakkeen etusivulta.
Vastausaika päättyy perjantaina 8.9. Toivomme, että jokainen seurakunta, seurakuntayhtymä ja
hiippakunta antaisi palautetta tästä kirkon tulevaisuuteen keskeisesti liittyvästä linjauskokonaisuudesta.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu saatuun aineistoon (Liite 3), sopii lausunnon periaatteista ja
delegoi sähköisen palautelomakkeen täyttämisen kirkkoherralle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

61 § IRTISANOUTUMINEN DIAKONIAN VIRASTA
Määräaikaisen diakonian viran viranhaltija Ulla Palola on irtisanoutunut 18.9.2017
alkaen kirjallisella ilmoituksella (Liite 4).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että Ulla Palola irtisanoutuu Toivakan seurakunnan diakonian
määräaikaisesta virasta (100%) 18.9.2017 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

62 § KOKOAIKAISEN (100%) DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Diakonin tehtävää on hoidettu vuonna 2017 määräaikaisesti niin, että viranhaltijalla
on ollut sekä diakonin että papin pätevyys. Tämä on mahdollistanut kirkkoherran
kuukausivapaiden tuurauksen sekä myös muiden papintehtävien hoitamisen
diakoniatehtävien ohessa. Järjestely on ollut erittäin toimiva.
Ulla Palolan irtisanouduttua diakonian viran avaaminen tulee kyseeseen. Koska
yhdistelmävirka ei luultavammin houkuttele papistoa eikä pelkkä seurakuntapastorin
virka ole mahdollinen (seurakunnissa oltava papin-, kanttorin ja diakonian virat),
vaihtoehdoksi jää diakonian viran avaaminen niin, että tehtävänkuvaa laajennetaan.
Olennaiset muutokset tehtävänkuvassa koskevat viran kokoaikaistamista (ennen 80
%) ja sen vaativuuden kasvattamista tietyiltä osin. Erityisesti jumalanpalveluselämän
vastuuta lisätään. Rekrytoinnissa pyritään hakemaan henkilöä, joka pystyy yksin
vastaamaan sanajumalanpalveluksista seurakuntalaisten kanssa.
Diakonian työala ei ole päässyt viime vuosina Toivakassa kehittymään virkavapaiden
ja työntekijävaihdoksien takia. Hyvä rekrytointi ja viran kokoaikaistaminen antavat
tähän nyt mahdollisuuden. Tavoiteltava lopputuloksena on saada kirkkoherran
rinnalle työpari sekä henkilö, joka haluaa palvella pitkäjänteisesti Toivakan
seurakuntaa omalla työalallaan ja sen kautta koko hengellistä yhteisöämme.
Seurakunnan talous on edelleen kireä eikä verotulojen kasvua ole odotettavissa
lähitulevaisuudessa. Säästöjä saadaan talousyhteistyöstä (mahdollisesti Muuramen
seurakunta hoitaa nykyisen talouspäällikön eläköidyttyä taloushallinnon) sekä
miettimällä jatkossa muiden virkojen tehtävänkuvia ja osa-aikaprosentteja (lähinnä
tällä hetkellä kanttorin virka).
Virka laitetaan hakuun välittömästi kirkkovaltuuston 14.9.2017 kokouksen jälkeen.
Työhaastattelut pidetään 12.10. kirkkoneuvoston yhteydessä.
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Kirkkoherran esitys:
1) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Toivakan seurakunnan nykyinen
diakonian virka (80%) muutetaan 1.1.2018 alkaen kokoaikaiseksi (100%).
2) kirkkoneuvosto hyväksyy diakonian viran uuden tehtävänkuvan (Liite 5), asettaa viran
vaativuusryhmäksi 503 ja palkaksi ilman kokemuslisää 2463,50 €/kk (2450,00 € +
3,11 € +10,39 €).
3) kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran laatiman viranhakuilmoituksen (Liite 6).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

63 § VALOKUITUVERKON HANKKIMINEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖIHIN
Valmistelu: Panu Partanen
Keski-Suomen Valokuituverkot on lähestynyt kampanjallaan seurakuntaa. Yhtiö
tarjoaa liittymistä Toivakan alueen valokuituverkkoon alk. 24,90 €/kk kahden vuoden
sopimuksella/toimipiste ja liittymäkustannuksella 99,00 €/toimipiste.
Seurakunnalla on Toivakan keskustassa neljä kiinteistöä (kirkkoherranvirasto, srkkoti, Myrskäri ja kirkko), joita liittyminen mahdollisesti koskee.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen valokuituverkon
hankkimisesta.
PÄÄTÖS: Toivakan seurakunta liittyy Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n
kampanjatarjoukseen kaikilla kirkonkylän kiinteistöillään (kirkkoherranvirasto,
srk-koti, Myrskäri ja kirkko).
[Markku Kauppinen jääväsi itsensä päätöspykälän ajaksi]

64 § TIEDOKSI
-

Kirkkoherran päätös 8/2017

65 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Loppuhartaus, virsi 600 ja Herran siunaus.
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.34.

__________/________

