TOIVAKAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2018
Kirkkovaltuusto
17.5.2018
______________________________________________________________________________
To 17.5.2018 klo 18.00 – 19.55 seurakuntakodilla (klo 17
alkaen kirkon korjaussuunnitelman esittelyä kiinnostuneille)

Aika ja paikka

Jäsenet
x = läsnä

x
x
x
x
x
x

Ahopelto, Hannu
Juusela, Juha
Heiska, Tuomo
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

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Muut läsnäolijat

x
x

varapuheenjohtaja
varajäsen

puheenjohtaja
ilm. esteestä
varajäsen, ilm. esteestä
varajäsen, ilm. esteestä

ilm. esteestä
varajäsen, ilm. esteestä

Partanen, Panu (kn. pj)
Korhonen, Pirjo (sihteeri)

[Pykälät 1- 8 §§]
Kokouksen avaus

1§

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kirkkoherra piti alkuhartauden,

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

2§

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

Pöytäkirjan
tarkastus

3§

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajaksi
valittiin Irja Nieminen ja Markku Nummi.

Allekirjoitukset

Marja Korhonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Seurakuntakodilla kokouksen jälkeen.
Irja Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Markku Nummi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 18.5.2018-17.6.2018 (ma, ke, pe klo 9-12).
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4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä siten, että pykälä 5 siirrettiin
käsiteltäväksi pykälän 6 jälkeen. Päätettiin ottaa käsittelyyn Marja Korhosen
valtuustoaloite pykälänä 7.

6 § VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Kneuv 2/2018 § 18
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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Kneuv 3/2018 § 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.
--

KVALT 17.5.2018
Kirkkoneuvoston esitys:
1) Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan tasekirjan 2017 (Liitteet 1-4).
2) Kirkkovaltuusto tutustuu tilintarkastuskertomukseen (Liite 5), joka sisältää
lausunnon tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
3) Kirkkovaltuusto myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5 § 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.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.
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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.
-Kneuv 3/2018 § 30 Vaalilautakunta
Valmistelu: kirkkoherra 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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KVALT 17.5.2018
Kirkkoneuvoston 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; vaalilautakunnan jäsenten
esteellisyys huomioitava).
2. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan viisi varajäsentä siinä järjestyksessä,
jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
3. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti
1. Valita vaalilautakuntaan Marja Korhosen, Timo Koskelan, Terttu Marttilan,
Panu Partasen ja Heli Tahvosen.
2. Valita varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä Pentti Saukon, Markku Ilomäen,
Timo Särkän, Irja Niemisen ja Sointu Ojosen.
3. Valita puheenjohtajaksi Marja Korhosen.

7 § MUUT ASIAT
KVALT 17.5.2018
Marja Korhonen esitti seuraavan valtuustoaloitteen Toivakan seurakunnan
johtokuntien työalojen tarkistamiseksi vaalikaudelle 2019-2022:
Marja Korhonen:
Toivakan seurakunnassa on kolme työalajohtokuntaa (lapsi- ja nuorisotyön
johtokunta, diakoniatyön johtokunta, lähetystyön johtokunta), joiden tehtävänä on
yhdessä viranhaltijoiden kanssa suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan
työalojen toimintaa. Johtokuntien jäsenet valitsee kirkkovaltuusto ensimmäisessä
kokouksessaan nelivuotiskaudeksi. Johtokunnissa on puheenjohtaja mukaan luettuna
viisi jäsentä, joilla henkilökohtaiset varajäsenet.
Esitän, että kirkkoneuvosto selvittäisi seurakunnan rakenteesta ja strategiasta
lähtien, onko nykyinen johtokuntarakenne seurakunnan toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaisin vaihtoehto tulevalla vaalikaudella. Tarkasteluun voisi ottaa
esimerkiksi kysymykset, voiko nykyisiä johtokuntia yhdistää, onko niiden työaloja
tarpeellista laajentaa tai supistaa ja onko olemassa työaloja, joihin ei vielä
kohdenneta, mutta joihin pitäisi kohdentaa voimavaroja. (Liite 6)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

8 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
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