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To 3.5.2018 klo 18.00-19.17
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

Korhonen, Marja
Ahopelto, Hannu
Korhonen, Pirjo

x

Käsiteltävät asiat

kneuvoston vpj.
khra, kneuvoston pj.

kvaltuuston pj.
kvaltuuston vpj., ilm. esteestä
talouspäällikkö/sihteeri

23-33 §§
23 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
24 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
25 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Heiska ja Markku
Kauppinen.

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 3.5.2018

Toivakassa 3.5.2018

__________________________
Tuomo Heiska
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Markku Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 4.5.2018 – 3.6.2018 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

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

27 § VUODEN 2017 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TASEKIRJAN LÄHETTÄMINEN
KIRKKOVALTUUSTOLLE
Talouspäällikön esitys:
1) Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2017 tasekirjaa koskevan
tilintarkastuskertomuksen (LIITE 1). Tilintarkastuskertomukseen sisältyy lausunto
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden
tilivelvollisille vuoden 2017 tileistä.
3) Kirkkoneuvosto lähettää koko tasekirjan kirkkovaltuustolle päätettäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

28 § VUOSILOMAT LOMAKAUDELLA 2018
Valmistelijat: Panu Partanen ja Pirjo Korhonen
Lomakautta 2018 varten on valmistunut seuraava vuosilomasuunnitelma:
- Sointu Ijäs 7.-11.5., 30.7.-19.8. (19, jää 19). Lomaoikeus 38.
- Sinikka Jäntti 25.6.-1.7. ja 9.7.-9.8. (29, jää 0). Lomaoikeus 29.
- Eija Kinnunen 20.6.-29.7. (27, jää 11). Lomaoikeus 38.
- Minna Kivimäki 20.-24.6. ja 19.-25.7. (8, säästö 15, jää 15). Lomaoikeus 38.
- Pirjo Korhonen 18.6.-27.6. ja 5.-31.7 (26 pv, jää 12 pv). Lomaoikeus 38.
- Seppo Soininen 2.-15.7. (10, säästö 15, jää 13). Lomaoikeus 38.
[Panu Partanen 9.6.-8.7. (21, jää 17). Lomaoikeus 38 pv. Päättää tuomiokapituli]
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman mukaiset vuosilomat.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

__________/________
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29 § TAPIOLAN RAKENNUSTEN MYYNTI
Valmistelu: Pirjo Korhonen
Tapiolan (Vanhasilta) rakennusten myynnistä on ollut ilmoitus seurakunnan
kotisivuilla ja seurakunnan ja kauppojen ilmoitustauluilla (Liite 2). Määräaikaan
mennessä 15.4.2018 saapui yksi tarjous, jonka jätti Jari Bågman, tarjoushinta
575,00 € (Liite 2a). Jari Bågman antoi 24.4.2018 aikaisemmin jättämäänsä
tarjoukseen täydennyksen, jossa hän esittää seuraavat selvennykset (Liite 2b):
1) Rakennuksen purkaminen vuoden 2023 loppuun.
2) Piipun purkutiilien kasaaminen ja niiden jättäminen anturan päälle.
3) Puujätteen osittainen hävittäminen asianmukaisesti polttamalla paikan päällä
siihen soveltuvalla säällä.
4) Metalli- ja puuaineksen vienti pois viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Jari Bågmanin tarjouksen täydennyksessä mainituin
selvennyksin. Kauppakirjaan laitetaan ehto, jos Jari Bågman ei pura rakennuksia ja
hoida purkujätteitä tarjoustäydennyksen mukaisesti, seurakunnalla on oikeus
suorittaa edellä mainitut työt Jari Bågmanin kustannuksella.
Seurakunnan edustaja ja Jari Bågman/hänen edustaja suorittavat yhdessä
purkutöiden jälkeen katselmuksen, jossa todetaan purkutyöt suoritetuksi loppuun
sopimuksen mukaisesti.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö laativat kauppakirjan ja allekirjoittavat sen yhdessä
seurakunnan puolesta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

30 § VAALILAUTAKUNTA
-Kneuv 1/2018 8 § Vaalilautakunta
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan syksyllä 2018 seurakuntavaalit. Vaalit
järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen kuitenkin viimeistään klo
11 (kirkolliskokous 11/2017).
Vuonna 2018 marraskuun kolmas sunnuntai on 18.11.2018. Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018.
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai ja viimeinen lauantai.
Kirkon vaalijärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan viimeistään toukokuussa
sinä vuonna, jona vaalit pidetään (KVJ 21:1 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä
varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa heidät kutsutaan varsinaisten jäsenten
sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan.

__________/________
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Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua
äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä
vaalituloksen vahvistamiseen. Tämän takia kirkkohallitus suosittaa, että vaalilautakunnan jäsenistä
enemmän kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään (Kirkkohallituksen yleiskirje nro
3/2014).
Mikäli vaalilautakunnan esteellisyysmääräykset vielä kevään aikana muuttuvat, ne otetaan huomioon
ennen kirkkovaltuuston kokousta 17.5.2018.
Kirkkoherran esitys:
1. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan neljä jäsentä (+ khra virkansa puolesta).
2. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan neljä varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat
varsinaisten jäsenten sijaan.
3. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--

Valmistelu: Panu Partanen
Vaalilautakunnan järjestykseen on tullut muutamia muutoksia. Kirkkoherra ei enää
ole automaattisesti vaalilautakunnan jäsen virkansa puolesta, mutta voidaan valita,
jos on ao. seurakunnan jäsen. Hänet voidaan valita myös asiantuntijajäseneksi (KL
23:2,1 säätää vaalikelpoisuudesta, mikä koskee myös kirkkoherraa). Lisäksi
vaalilautakunnan jäsenten esteellisyyteen on tullut muutoksia (KL 23:19). Ehdokas tai
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Mainitut henkilöt eivät myöskään voi
toimia vaalitoimitsijoina tai vaaliavustajana.
Tarkennettu esitys kirkkoneuvostolle ja sitä myötä kirkkovaltuustolle on seuraava.
Kirkkoherran esitys:
1. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä (kirkkoherra ei ole
automaattisesti jäsen mutta voi tulla valituksi, jos kuuluu kyseiseen seurakuntaan tai
hän voi toimia ylimääräisenä asiantuntijajäsenenä).
2. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan viisi varajäsentä siinä järjestyksessä,
jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
3. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

__________/________
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31 § SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUS
Valmistelu: Panu Partanen
Toivakan seurakunta, kuten kaikki luterilaisen kirkon seurakunnat, ovat Suomen
Lähetysseuran jäseniä. Toivakan seurakunta (alle 15 000 jäsentä) voi lähettää
enintään kaksi edustajaa järjestön vuosikokoukseen.
Vuosikokous pidetään Lähetysjuhlien yhteydessä Kuopiossa 26.5.2018.
Kirkkoherran esitys:
Annetaan valtakirja Sointu Ijäkselle ja Marja Korhoselle Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

32 § TIEDOKSI
-

Kolehtisuunnitelma 5-9/2018 (LIITE 3).

-

Toivakan kirkko tiekirkkona 4.6.–19.8.2018 ma-su klo 9–15:30.

-

Merkittiin tiedoksi maaliskuun 2018 tuloslaskelma, tase ja talousarviontoteuma.

33 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Loppuvirsi 560 ja Herran siunaus.

__________/________

