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Heiska, Tuomo
Juusela, Juha
Kauppinen, Markku
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Ojonen, Sointu
Partanen, Panu
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Korhonen, Marja
Ahopelto, Hannu
Korhonen, Pirjo
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13-22 §§
13 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Marja Korhonen piti alkuhartauden.
14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Topi Saarelainen 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 28.3.2018

Toivakassa 28.3.2018

__________________________
Topi Saarelainen
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Anneli Torppa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 29.3.2018 – 28.4.2018 sen aukioloaikoina.

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

17 § TALOUSARVIOVUODEN 2017 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN
ALITUKSET
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Kirkkovaltuusto on määritellyt Toivakan seurakunnan vuoden 2017 talousarvion
sitovuustason seuraavasti (12.12.2017)
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso/vuosikate
(ulkoinen) kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on
kustannuspaikkataso/vuosikate (ulkoinen) kirkkoneuvostoon nähden.
--Kirkkoneuvoston on otettava kantaa seuraaviin talousarviomäärärahaylityksiin ja
tuloarvioalituksiin nojaten mainittuun kirkkovaltuuston sitovuustasopäätökseen.
Määrärahaylitykset PL 5 Kiinteistötoimi (LIITE 1)
Tulosyksikölle Hongistonaho oli budjetoitu toimintakuluja yhteensä 675,00 €, toteuma
702,13 €. Ylitys vuosikate (ulkoinen) 27,13 €. Ylitys aiheutui sähkösopimuksen
perusmaksujen hinnannoususta.
Tuloarvioalitukset PL 5 Kiinteistötoimi (LIITE 1)
Tulosyksikölle As. Oy Sadansavu oli budjetoitu toimintatuottoja - 2 910,00 €, toteuma
- 2 908,16 €, alitus - 1,84 €. Toimintakuluja oli budjetoitu 1 645,00 €, toteuma
1 790,52 €, ylitys 145,52 €. Toimintakulujen ylitys aiheutui arvioitua suuremmista
sähkökuluista ja huoneiston myynti-ilmoituskulusta.
Budjetointi vuosikatetasolla (ulkoinen) – 1 265,00 €, toteuma - 1 117,64 €, tuloarvio
alittui - 147,36 €.
Edellä mainitut eivät aiheuta pääluokkatasolla PL 5 kiinteistötoimi määrärahaylitystä
(LIITE 2)
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Hongistonahon määrärahaylityksen 27,13 € ja As. Oy
Sadansavun tuloarvioalituksen – 147,36 €.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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18 § VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Valmistelijat: Panu Partanen ja Pirjo Korhonen
Seurakuntien kirjanpidossa noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä ja
soveltuvin osin kirjanpitolakia. Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot
sekä toimintakertomus, joka sisältää talousarvion toteumavertailun.
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus
seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta sekä annettava se
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Toimintakertomuksessa esitellään talousarviossa
hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuma tilivuonna.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista.
Tasekirja sisältää:
- toimintakertomuksen,
- tilinpäätöslaskelmat,
- tilinpäätöksen liitetiedot,
- hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat
- allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä
- luettelot ja selvitykset.
Tasekirja, jonka sivut on sidottu ja numeroitu, säilytetään pysyvästi. Tilinpäätöstä
varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan tavoin ja säilytetään säädetyn ajan.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
[Tasekirja LIITE 3, tase ja tuloslaskelma LIITE 4, talousarvion toteutuma
tulosyksiköittäin LIITE 5]
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2017 tasekirjan (toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen), allekirjoittaa sen sekä lähettää koko aineiston tilintarkastajille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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19 § TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KÄYTTÄÄ SEURAKUNNAN TILOJA KORVAUKSETTA
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää vakituisille työntekijöille oikeuden käyttää seurakunnan
toimitiloja korvauksetta perhejuhlien järjestämiseen.
Tilavarauksissa tilaajana toimii työntekijä, työntekijän on oltava mukana
järjestettävässä tilaisuudessa ja hän toimii vastuuhenkilönä tilaisuudessa ja
vastaa tilojen siivouksesta.
Työntekijän perheeseen katsotaan kuuluvan työntekijän kanssa samassa taloudessa
asuvat perheenjäsenet.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin

20 § VANHAN PAPPILAN MUSEOVARASTO- JA KESÄKAHVILAHANKE (PITÄJÄSEURA)
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Toivakan Pitäjäseuralta on tullut 9.10.2017 kirjattu esitys koskien Vanhan pappilan
alueen museovarastohanketta (Liite 6) sekä myöhemmin vielä tarkennus
kesäkahvilahankkeeseen (Liite 7).
Museovarastohanketta koskevassa esityksessä seurakuntaa pyydetään tarkistamaan
Vanhan pappilan vuokramaa-alueen rajoja karttaliitteen mukaisesti sekä pyydetään
lupaa pystyttää museovarasto tälle alueelle tai toisena vaihtoehtona esitetään suora
pystytyslupa seurakunnan maalle.
Kesäkahvilahankkeessa pyydetään lupaa kahden grillikatoksen pystyttämiselle
seurakunnan maalle.
-Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 6.10.2016 (§ 61) museovarastohankkeesta
seuraavan päätöksen:
”Kokonaisarvio ratkaisee. Sen perusteella ei ole kannatettavaa, että Toivakan seurakunta
vaihtaa maa-aluetta ja/tai antaa Pitäjäseuralle luvan pystyttää Vanhan pappilan alueelle
ampumatarvikevaraston näyttelytarkoitukseen.
Mikäli kirkkoneuvoston kanta on kielteinen, se ei ota asiaa enää nykymuodossaan vireille.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hylkää Pitäjäseuran esityksen amputarvikevaraston
(näyttelyvaraston/museovaraston) pystyttämisestä Vanhan pappilan alueelle.
PÄÄTÖS: (Irja Lamberg ja Topi Saarelainen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi). Markku Kauppinen teki vastaesityksen, että Pitäjäseuran esitys vuokraalueen vaihdosta/museovaraston pystyttämisestä hyväksyttäisiin ja vietäisiin kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Markku Kauppisen esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi. Kirkkoherran
pohjaesitys hyväksyttiin. (Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa).”
--

__________/________

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2018
5

Toivakan kirkkoneuvosto on siis tehnyt jo seuraavat päätökset: ”Kirkkoneuvosto
hylkää Pitäjäseuran esityksen ampumatarvikevaraston (näyttelyvaraston /
museovaraston) pystyttämisestä Vanhan pappilan alueelle”, ”Mikäli
kirkkoneuvoston kanta on kielteinen, se ei ota asiaa enää nykymuodossaan
vireille.”
Vaikka Pitäjäseuran esitys museovaraston paikasta on eri, voidaan katsoa, että
mainitut päätökset ja niiden takana olevat perusteet ovat edelleen voimassa. Niitä ei
ole tarpeellista toistaa. Kokonaisarviosta käsin ei ole siis kannatettavaa, että
rakennus tulee mainitulle alueelle.
Grillikatoksien pystyttämiselle voidaan antaa lupa. Rakennuksiin kuuluvat mahdolliset
rakennustekniset ja muut velvoitteet eivät kuitenkaan saa langeta seurakunnalle,
vaan Pitäjäseura kantaa niistä vastuun omistaen rakennukset.
Kirkkoherran esitys:
1) Kirkkoneuvosto hylkää Pitäjäseuran esityksen museovaraston pystyttämisestä
Vanhan pappilan alueelle (kattaen koko seurakunnan omistaman maan) eikä tule
ottamaan asiaa enää missään muodossa esityslistalle.
2) Kirkkoneuvosto antaa luvan grillikatoksien pystyttämiselle Vanhan pappilan
alueelle mainituin ehdoin.
-Juha Juusela teki vastaesityksen kohtaan 1) kirkkoneuvosto hyväksyy vuokra-alueen
muutoksen ja asia viedään kirkkovaltuuston päätettäväksi. Topi Saarelainen kannatti
Juha Juuselan tekemää vastaesitystä.
Sovittiin, että äänestys suoritetaan käsiäänestyksenä.
Suoritettiin äänestys, jossa kirkkoherran pohjaesityksen puolesta annettiin neljä ääntä
(Panu Partanen, Tuomo Heiska, Sointu Ojonen, Anneli Torppa) ja Juha Juuselan
vastaesitys sai kaksi ääntä (Juha Juusela ja Topi Saarelainen).
PÄÄTÖS: Kirkkoherran pohjaesitys hyväksyttiin äänin 4-2.

21 § TIEDOKSI
-

Kirkkoherran päätös 1/2018.

-

Talouspäällikön päätös 2/2018.

-

Ilkka Junnilan sähköposti 24.2.2018, jossa hän ilmoittaa, ettei osta As. Oy
Sadansavun huoneistoa n:o 2.

22 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12. Valitusosoitus liitettiin
pöytäkirjaan. Virsi 77 ja Herran siunaus.

__________/________

