TOIVAKAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
3/2017
Kirkkovaltuusto
14.9.2017
______________________________________________________________________________
Aika ja paikka

To 14.9.2017 klo 19.00-19.50 (valtuustoseminaari klo 17-19),
srk-koti

Jäsenet
x = läsnä

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

x

Kokouksen avaus

20 §

vpj. [ilm. esteestä]
varajäsen

pj.

varaj. [ilm.esteestä]

[ilm. esteestä]
poistui klo 19.45
varaj. [ilm. esteestä]

Partanen, Panu (kn. pj)
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartaus pidettiin
strategiatyöskentelyn alussa.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

21 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsiteltävät asiat 20-27 §§
Pöytäkirjan
tarkastus

22 §

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Juusela ja
Markku Kauppinen.

Allekirjoitukset

Marja Korhonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Seurakuntakodilla kokouksen jälkeen.
Juha Juusela
pöytäkirjantarkastaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Markku Kauppinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 19.9.-19.10.2017 (ma, ke, pe klo 9-12).

_____/_____
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23 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

24 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2018
Kneuv 5/2017 48 § (24.8.2017)
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Toivakan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosenttinsa Verohallinnolle kuluvan vuoden
marraskuun puoliväliin mennessä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto
14.9.2017.
Talousarvion valmistelu on käynnissä. Sen laskelmat perustuvat siihen, että
kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan. Laskelmien mukaan talousarvio tulee olemaan
negatiivinen vuodelle 2018.
Talousnäkymät jatkuvat epävarmoina ja kulut nousevat. Seurakunnan henkilöstöresurssit on
vedetty huomattavan tiukalle, palkkakuluista tinkiminen on hyvin haastavaa. Työalojen
toimintaan käytettävissä olevat määrärahat ovat vähäiset.
Kokonaiskuva on selkeä: kirkollisveroprosentin laskemiseen ei ole kestäviä perusteita.
Laadukas ja monipuolinen toiminta – ja sen ylläpitäminen – on sen sijaan vahva peruste sille,
että kirkollisveroprosentti säilytetään ennallaan tasossa 1,95 %.
Koska veroprosentti on jo käytännössä valtakunnallisella maksimitasolla (max. 2,00 %),
myöskään korotus ei tule kyseeseen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto antaa esityksen kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi
päätetään 1,95 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---KVALT 14.9.2017
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,95 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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25 § KOKOAIKAISEN (100%) DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN
Kneuv 6/2017 § 62 (6.9.2017)
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.
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.
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KVALT 14.9.2017
Kirkkoneuvoston esitys:
Toivakan seurakunnan nykyinen osa-aikainen diakonian virka (80%) muutetaan
kokoaikaiseksi (100%) 1.1.2018 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

26 § TIEDOKSI
- Hautausmaakatselmuksen muistio (Liite 1, ei sisällytetä pöytäkirjaan).
- Toivakan kirkon vesikaton kuntokartoitus (Liite 2, ei pöytäkirjaan)
- Kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjat 4-6/2017 (Liitteet 3a-c, ei pöytäkirjaan)
- Talouden toteutumat (Liitteet 4a-b, ei sisällytetä pöytäkirjaan)
- Jaetut eväät –jumalanpalveluspäivän kutsu Alajärvelle (Liite 5, ei pöytäkirjaan)
- Syksyn kirkkovaltuustot ja valtuustoseminaarit: 21.9. klo 17 valtuustoseminaari,
12.12. kirkkovaltuusto klo 17 (strategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio)
- Tiedoksi: Diakoniarahaston ja tunnustusrahaston käyttö.
27 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

_____/_____

