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Aika ja paikka

Ke 19.12.2018 klo 18 seurakuntakodilla

Jäsenet
x = läsnä

x Ahopelto, Hannu
x Heiska, Tuomo
x Karanta, Janne
x Kauppinen, Markku
x Korhonen, Marja
x Koriseva-Karmala, Arja
x Lamberg, Irja
x Nieminen, Irja
x Nummi, Markku
Ojonen, Sointu
x Oksanen, Johanna
Ruokonen, Marianna P
x Pynnönen, Sirkka
x Saarelainen, Topi
Särkkä, Suvi
x Juha Juusela

varapuheenjohtaja

puheenjohtaja

Ilm. esteestä
Ilm. esteestä

ilm. esteet
varajäsen, saapui klo
18.32, 27 § aikana.
Partanen, Panu (khra, kneuvoston pj.)
Heikki Kangas (talouspäällikkö, sihteeri)

Muut läsnäolijat

[Pykälät 18-29 §§]
Kokouksen avaus

18 §

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

19 §

Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan
tarkastus

20 §

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Topi Saarelainen ja Sirkka
Pynnönen valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi.

Allekirjoitukset
Marja Korhonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Kangas
sihteeri

Seurakuntakodilla kokouksen jälkeen.

Topi Saarelainen
pöytäkirjantarkastaja

Sirkka Pynnönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 20.12.2018 - 19.1.2019 (ma, ke, pe klo 9-12).
Panu Partanen, khra
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21 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

22 § HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
63 § Kirkkoneuvosto 6/2018 (13.9.)
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkoneuvosto suorittaa ennen kokousta vuotuisen hautausmaakatselmuksen. Katselmus
aloitetaan klo 17 Metsähautausmaalta.
”Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus
suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta…
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja” (Hautaustoimen ohjesääntö 16 §).
Hautausmaakatselmuksessa tarkastellaan mm. seuraavia näkökulmia:
A) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu;
B) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
C) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
D) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista.
Kirkkoherran esitys:
Käydään keskustelua hautausmaakatselmuksessa ilmenevistä asioista. Liitetään
hautausmaakatselmuksesta jälkikäteen laadittava muistio (LIITE 1) pöytäkirjaan, tuodaan
tiedoksi seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen ja kirkkovaltuustolle sekä viedään
tarpeellisin osin toimeenpantavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--KVALT 19.12.2018
Kirkkoneuvoston esitys:
Merkitään tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistio (LIITE 1).
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

_____/_____

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
19.12.2018

3/2018

23 § KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISTOIMINTA
66 § Kirkkoneuvosto 6/2018 (13.9.)
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön johtokunnalta on tullut pyyntö, että
seurakuntien kirkkovaltuustot hyväksyvät päivitetyn sopimuksen yhteistyöstä,
kehitysvammaistyön johtokunnan johtosäännön ja kehitysvammaistyön papin johtosäännön
(LIITTEET 3-5).
Kyseessä ei ole niinkään uuden sopimuksen solmiminen, vaan asiakirjojen päivittäminen.
Liitteenä tiedoksi myös seurakuntien maksuosuudet vuodelle 2019 (LIITE 6).
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kehitysvammaistyön johtokunnan johtosääntö, kehitysvammaistyön papin
johtosääntö, sopimus yhteistoiminnasta ja viedään kirkkovaltuustolle päätettäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--KVALT 19.12.2018
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kehitysvammaistyön johtokunnan johtosäännön,
kehitysvammaistyön papin johtosäännön ja sopimuksen yhteistoiminnasta (LIITTEET
2-4).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
24 § SOPIMUS MUURAMEN SEURAKUNNAN KANSSA VIRKATODISTUSTEN,
SUKUSELVITYSTEN, SUKUTUTKIMUSTEN YMS. VASTAAVIEN TEKEMISESTÄ
88 § Kirkkoneuvosto 8/2018 (29.11.)
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen ja talouspäällikkö Heikki Kangas

Toivakka ja Muurame tekevät jo tällä hetkellä sopimusyhteistyötä talous- ja
henkilöstöhallinnossa. Kyseisellä sopimuksella Muuramen seurakunnan taloustoimisto vastaa
Toivakan seurakunnan taloustoimistolle kuuluvista töistä ja Muuramen talouspäällikkö on
myös Toivakan talouspäällikkö. Järjestely tehtiin siinä vaiheessa, kun Toivakan seurakunnan
talouspäällikkö jäi eläkkeelle ja Toivakka haki taloudellisia säästöjä palkkakustannuksiin.
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Nyt tilanne on sama kirkkoherranviraston osa-aikaisen työntekijän kohdalla – hän eläköityy
tammikuun lopussa 2019. Uusi järjestely on ajankohtainen.
Seurakunnan jäsenrekisterikokonaisuuden (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset
ym.) hallinta vaatii kokemusta, tarkkuutta ja ammattitaitoa. Tähän työhön on Muuramessa
osa-aikainen työntekijä. Mikäli hän tekisi samoja tehtäviä myös Toivakkaan, tällöin ei
tarvitsisi palkata tai kouluttaa uutta työntekijää. Suunnitelmana on, että toimistosihteerin
asiakaspalveluosuuden ottaa hoitaakseen osa-aikainen vt. kanttori (ks. seuraava pykälä). Tätä
järjestelyä puoltaa myös meneillään oleva siirtymäaika: valmisteilla on seurakuntien yhteinen
keskusrekisteri, jonne jäsenkirjanpito siirtyy. Sen jälkeen tähän liittyvää erityisosaamista ei
Toivakan seurakunnassa joka tapauksessa tarvita.
Seuraavassa sopimuspohja Muuramen seurakunnan kanssa solmittavaa yhteistyötä varten.
Sopimuksen voimaantulo edellyttää molempien seurakuntien kirkkovaltuuston hyväksynnän.
---SOPIMUS VIRKATODISTUSTEN, SUKUSELVITYSTEN, SUKUTUTKIMUSTEN
YM. VASTAAVIEN TEKEMISESTÄ
Tällä sopimuksella Muuramen seurakunta vastaa Toivakan seurakunnan virkatodistusten,
sukuselvitysten, sukututkimusten ja lääketieteellisten tutkimusten tekemisestä Kirjuri
ohjelmalla.
Muuramen seurakunta tekee erikseen Muuramesta käsin Kirjuri-ohjelmistoa ja digitoitua
aineistoa hyödyntäen Toivakan seurakuntaan tulevat edellä mainitut pyynnöt.
KUSTANNUSTENJAKO
Muuramen seurakunta laskuttaa Toivakan seurakuntaa tehdyistä em. töistä kuluneen ajan
perusteella työn tehneen työntekijän palkka- ja sivukulujen perusteella.
Jos selvitysten tekeminen vaatii käyntiä Toivakassa, peritään palkkakulujen lisäksi matka- ja
päivärahakulut Toivakan seurakunnalta.
Kaikista muista kustannuksista, kuten työterveyshuolto, henkilökunnan virkistystoiminta,
työhuone- ja laitekustannukset, koulutus, puhelinmaksut, vastaa Muuramen seurakunta.
Tehtyjen em. töiden laskutus asiakkailta kuuluu taloushallinnon sopimuksen piiriin.
SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN
Tämä sopimus tulee voimaan 1.2.2019 ja se on voimassa toistaiseksi. Osapuolet ovat sopineet,
että sopimus on irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa
kulua irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Tämä sopimus on hyväksytty Muuramen kirkkovaltuustossa [27.11.2018]
Tämä sopimus on hyväksytty Toivakan kirkkovaltuustossa [19.12.2018 ]

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen ja esittää sen hyväksyttäväksi
kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
---
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KVALT 19.12.2018
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy sopimuksen Muuramen seurakunnan kanssa liittyen
virkatodistusten, sukuselvitysten, sukututkimusten, ym. vastaavien tutkimusten
tekemiseen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

25 § VALTUUSTOALOITE JOHTOKUNTIEN TARKISTAMISESTA
90 § Kirkkoneuvosto 8/2018 (29.11.)
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Korhonen teki 7.5.2018 valtuustoaloitteen
johtokuntien rakenteiden ja vastuualueiden tarkistamisesta vaalikaudelle 2019-2022.
Asiasta on kirkkoneuvostosta keskusteltu pariinkin otteeseen. Lisäksi kirkkoherra pyysi
sähköpostitse 17.9.2018 työntekijöiltä, johtokunnilta ja luottamushenkilöiltä palautetta asiaan
liittyen (LIITE 2).
Palautteen pohjalta johtokunnista luopuminen sai kannatusta: se toisi lisää joustavuutta
toimintaan. Samoin ajatus, että työalat jatkaisivat toistaiseksi omina vastuuryhminään, sai
kannatusta enemmän kuin niiden yhdistäminen. Viestintään toivottiin panostusta ja
viestintäryhmän perustaminen vaikuttaisi järkevältä ratkaisulta. Lisäksi palautteissa
peräänkuulutettiin lähetystyön ja viestinnän läpäisevyyttä suhteessa kaikkiin työaloihin.
Harkituinta on edetä asiassa asteittain, kokeiluluonteisesti. Johtokunnat lakkautetaan mutta
vastuuryhmät perustetaan vastaavasti, lisäten siihen viestinnän. Uudet vastuuryhmät olisivat:
kasvatus, lähetys, diakonia, jumalanpalvelus ja musiikki sekä viestintä. Yhteistyön lisääminen
vastuuryhmien välillä on tarpeen. Vastuuryhmien rakenteita ja vastuita tarkastellaan
valtuustokauden jälkeen. Nopeasti muuttavassa toimintaympäristössä ei kannata heti ”lukita”
tiettyä toimintamallia, vaan kerätä palautetta kokeilemalla, jolloin vastuuryhmien toimintaa
voidaan kehittää edelleen.
Valmistelijan ehdotus on, että vaalikauden 2019-2022 aikana kirkkoneuvosto vastaa
vastuuryhmistä, niiden perustamisesta, jäsenten nimeämisestä ja yhteisestä toimintasäännön
luomisesta. Tulevalla nelivuotiskaudella vastuuryhmät rinnastetaan tilapäiseen toimikuntaan
kokeiluluonteensa vuoksi. Kirkkojärjestys mahdollistaa tämän menettelyn: ”Tilapäisiä
tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se
määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston
ratkaistavaksi” (KJ 9:4).
Vastuuryhmien jäsenmäärä säilyy nykyisellä tasollaan ja niille voidaan sallia pieni
liikkumavara (4-6 luottamushenkilöä). Jokaisessa vastuuryhmässä on myös työntekijöiden
edustus (1-3 hlöä)
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Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kirkkovaltuusto saa tarpeeksi tietoa vastuuryhmien
toiminnasta. Vastuuryhmien toimintasääntöön kirjataan velvoite kokousmuistioiden
lähettämisestä kirkkoneuvostolle.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1) Kirkkovaltuusto lakkauttaa nykyiset johtokunnat (lapsi- ja nuorisotyön johtokunta,
diakonian johtokunta, lähetystyön johtokunta) ja niiden johtosäännöt.
2) Kirkkovaltuusto valtuuttaa pykälän KJ 9:4 nojalla kirkkoneuvoston vastaamaan vuosina
2019-2022 uusien vastuuryhmien perustamisesta, nimeämisestä ja niiden yhteisen
toimintasäännön luomisesta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
--KVALT 19.12.2018
Kirkkoneuvoston esitys:
1) Kirkkovaltuusto lakkauttaa nykyiset johtokunnat (lapsi- ja nuorisotyön johtokunta,
diakonian johtokunta, lähetystyön johtokunta) ja niiden johtosäännöt.
2) Kirkkovaltuusto valtuuttaa pykälän KJ 9:4 nojalla kirkkoneuvoston vastaamaan
vuosina 2019-2022 uusien vastuuryhmien perustamisesta, nimeämisestä ja niiden
yhteisen toimintasäännön luomisesta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
26 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2019
94 § Kirkkoneuvosto 8/2018 (29.11.)
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden. Seurakunnan
taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon
nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain
talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei
saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 talousarvion
sitovuustason seuraavasti:
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso / toimintakate
(ulkoinen) kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien / vastuuryhmien / työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on tehtäväaluetaso
/ toimintakate (ulkoinen) kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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--KVALT 19.12.2018
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vuoden 2019 talousarvion sitovuustason seuraavasti:
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso / toimintakate
(ulkoinen) kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien / vastuuryhmien / työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on
tehtäväaluetaso / toimintakate (ulkoinen) kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
27 § VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA (SEKÄ VUOSIEN 2020-2021
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA)
95 § Kirkkoneuvosto 8/2018 (29.11.)
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen ja talouspäällikkö Heikki Kangas
Kirkkoneuvoston on annettava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys
kirkkovaltuustolle, joka hyväksyy sen vuoden loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto hyväksyy
kutakin varainhoitovuotta varten talousarvion ja sen hyväksymisen yhteydessä myös
vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen
vuosi (KJ 15:1,1).
Kirkkoherra esittelee toimintasuunnitelman, talouspäällikkö talousarvion.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan
toimintasuunnitelman vuodelle 2019 (2020-2021) ja esittää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi (LIITE 8).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
----Vuoden 2019 alijäämä on 55 466 € (käyttötalous– ja tuloslaskelmaosa). Alijäämä katetaan
aikaisempien vuosien ylijäämällä.
Tilinpäätöksen 2017 mukaan seurakunnan taseessa oli 31.12.2017 ylijäämää 282 690,77
euroa. Kun 2017 ylijäämästä vähennetään vuodelle 2018 budjetoitu 57 640 euron alijäämä, on
vuodelle 2019 arvioidun 55 466 euron alijäämän jälkeen 31.12.2019 taseessa ylijäämää
169 584,77 euroa.
Investointiosan talousarvio 2019 yhteensä 35 000 €.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman
vuosille 2020-2021 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (LIITTEET 9a-e).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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--KVALT 19.12.2018
Kirkkoneuvoston esitys:
1) Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Toivakan seurakunnan toimintasuunnitelman
vuodelle 2019 (LIITE 5).
2) Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille
2020-2021 (LIITE 5).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

28 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2019
96 § Kirkkoneuvosto 8/2018 (29.11.)
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan
hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019 ja esittää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi (Liite 10).
Hautainhoitorahaston talousarvio on tasapainossa.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
--KVALT 19.12.2018
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston
talousarvion vuodelle 2019 (LIITE 6).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
29 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoherra piti lopuksi iltahartauden. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
19.37. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
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