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Keskiviikkona 4.12.2013 klo 16.00-17.48
Seurakuntakoti

Aika
Paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

x

x
x
x
x

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Marja Korhonen
Anneli Torppa
Tarja Juottonen
Sirkka Pynnönen

x
x
x
x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

x

Muut

Käsiteltävät asiat

vpj ilm. esteestä.
ilm. esteestä.

varajäsen
varajäsen
kv pj
kv vpj
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

91-100 §§
91 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
92 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
93 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Häkkinen ja Pentti Marttinen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

4.12.2013

__________________________
Raija Häkkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Toivakassa

4.12.2013

__________________________
Pentti Marttinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 5.12.2013–5.1.2014 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

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

95 § KOLEHTISUUNNITELMA 1-3/2014
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kirkkoherran laatima kolehtisuunnitelma ajalle 1-3/2014 (Liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

96 § DIAKONIA- JA SANKARIHAUTARAHASTON PURKAMINEN
Talouspäällikön esitys:
Diakoniatyön rahaston pääoma 1.1.2013 5035,06 €. Rahasto puretaan tulouttamalla
pääoma seurakunnan tulostilin kautta diakoniatyön tulosyksikölle vuosina 2014-2016.
Sankarihautarahaston pääoma 1.1.2013 6907,05 €. Rahasto puretaan tulouttamalla
pääoma seurakunnan tulostilin kautta varsinainen hautaustoimi tulosyksikölle vuosina
2014-2016 sankarihautausmaan hoitomenoihin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

97 § HAUTAUSTOIMEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN
Kirkkojärjestyksen 17:5 § 3 mom. mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää
kirkkovaltuusto. Muilta osin hautaustoimen maksuista päättää kirkkoneuvosto.
Tällä hetkellä voimassa olevat maksut on vahvistettu 13.12.2011 (Liite).
Haudan luovutuksesta määrätään hautaustoimilaissa. Seurakunta on velvollinen
osoittamaan hautapaikan vainajalle, jonka kotikunta on ollut kuolinhetkellä
seurakunnan alueella. Olemassa oleviin, aikaisemmin luovutettuihin hautoihin
voidaan haudata myös muualta tulevia vainajia. Hautaustoimilain mukaan maksujen
tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Hautamaksu muodostuu erilaisista kustannustekijöistä:
- Hautausmaiden perustamiseen liittyvät maanhankinta ja rakentamiskustannukset
- hautausmaarakennukset
- vuotuiset yleiskustannukset (sähkö, vesi, jätehuolto, rakennusten- ja kaluston
kunnossapito)
- yleisalueiden hoito (nurmenleikkuu, alueiden hoitotyöt)
Liitteenä esitys uusista hinnoista 1.1.2014 alkaen.

__________/________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto lähettää esityksen hautamaksujen tarkistamisen osalta
kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset hintatarkistukset muiden hautaustoimen
maksujen osalta.
Hinnat astuvat voimaan 1.1.2014 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

98 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2014
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2014 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (Liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

99 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016
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 vuosille 20142016 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (Liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--------Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 ja
esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (Liite).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

100 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48 ja antoi valitusosoituksen.

__________/________

