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Torstaina 25.8.2016 klo 17.00 – 20.30
Metsähautausmaa, kirkon hautausmaa, seurakuntakoti

Aika:
Paikka:
Jäsenet:
(läsnä = x)

Muut

PÖYTÄKIRJA

x
x
x
x
x
x
x

Heiska, Tuomo
Kauppinen, Markku
Lamberg, Irja
Ojonen, Sointu
Partanen, Panu
Saarelainen, Topi
Torppa, Anneli

x
x

Korhonen, Marja
Korhonen, Pirjo

Käsiteltävät asiat:

kirkkoneuvoston vpj.
khra, kirkkoneuvoston pj.

kvaltuuston pj.
talouspäällikkö/sihteeri

51-64 §§

51 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
52 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
53 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Topi Saarelainen ja Anneli Torppa.
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
.
Toivakassa 25.8.2016
Toivakassa
__________________________
Topi Saarelainen
Pöytäkirjantarkastaja

25.8.2016

__________________________
Anneli Torppa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.8.–25.9.2016 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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54 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan niin, että lisätään § 62 muut asiat.

55 § HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
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 §).
Kirkkoherran esitys:
Hautausmaakatselmuksesta laaditaan muistio, joka liitetään kokouspöytäkirjaan (Liite
1). Muistio saatetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

56 § KIRKKOKOLEHDIT 10-12/2016
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kirkkoherran laatima kolehtisuunnitelma ajalle 10-12/2016 (Liite 2).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

57 § REKISTERÖITYNEEN PARISUHTEEN RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TILOISSA
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Piispainkokous on laatinut pastoraalisen ohjeen vapaamuotoisesta rukouksesta
parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan vuonna 2011 (Liite 3).
Rukousohjeen mukaan pappi tai muu kirkon työntekijä rukoilee vapaasti tai käyttää
harkintansa mukaan kirkon rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa. Rukous perustuu
yhteiseen sopimiseen ja kirkon työntekijän vapaaseen harkintaan eikä synnytä uusia
virkavelvollisuuksia kirkon työntekijälle tai seurakunnalle.
Koska kyseessä ei ole avioliiton vihkimiseen rinnastuva kirkollinen toimitus,
rukouksessa ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä
osia.
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Kirkkoherra ja kirkkoneuvosto vastaavat yhdessä kirkkotilojen käytöstä tässä
tapauksessa ja yleensäkin. Ohjeessa mainitaan: "Rukous voidaan toteuttaa yksityisesti
tai yhteisöllisesti siten kuin asianomaiset yhdessä sopivat. Kirkon käytöstä päätetään
paikallisesti seurakunnassa kirkkojärjestyksen mukaan."
Toivakan seurakunnassa ei ole vielä tehty päätöstä kirkkotilojen käytön suhteen, mikäli
parisuhteensa rekisteröineet pyytävät rukoushetkeä. Siksi tämä päätös on hyvä tehdä
ennakoivasti.
Tasa-arvoisen avioliittolain astuessa voimaan (1.3.2017) toimitaan samalla
periaatteella – rukoushetki voidaan pitää – tai niin kuin piispankokous asiasta
mahdollisesti ohjeistaa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen, voidaanko Toivakan
seurakunnan tiloja (kirkko, seurakuntakoti, Uusi pappila) käyttää rukoushetkessä
rekisteröityneen parisuhteen puolesta.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa seurakunnan tilat käyttöön
rekisteröityneen parisuhteen rukoushetkeä varten.

58 § PITKÄAIKAISET HAUDANHOITOSOPIMUKSET
Valmistelu: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Haudanhoitorahastossa on yhdeksän pitkäaikaista haudanhoitosopimusta, jotka on
tehty vuosina 1969–1998. Hoitovastuuta on jäljellä 79 vuotta (31.12.2015).
Haudanhoitosopimuksia on hoidettu kirjanpidollisesti reskontran ulkopuolella (Liite 4).
Vuoden 2015 tilintarkastuksessa on sovittu tilintarkastajan kanssa, että pitkäaikaiset
sopimukset laitetaan reskontraan.
Talouspäällikön esitys:
Haudanhoitosopimuksen kesähoitohinnaksi merkitään 45,00 €. Haudanhoitorahaston
omasta pääomasta edellisten vuosien tuloksesta siirretään 3 555,00 € (79 x 45,00 €)
pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan tilille saadut ennakot määräaikaisista
haudanhoitosopimuksista. Vuosittain tuloutetaan 405,00 € (9 x 45,00 €)
haudanhoitorahaston tuloslaskelmaan tilille jaksotetut haudanhoitomaksut.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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59 § LISÄMÄÄRÄRAHA DIGITARKASTUKSEN PALKKAKULUIHIN VUODELLE 2016
Valmistelu: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Toimistosihteeri Sointu Ijäs on suorittanut kirkkoherranviraston tehtävien ohessa
vanhojen kirkonkirjojen digitarkastusta. Vuoden 2016 talousarvioon digitarkastukseen
varatut palkkamäärärahat 4 500 € on käytetty loppuun. Digitarkastus on vielä kesken ja
tarkastus on suoritettava kirkkohallituksen ohjeiden mukaan vuoden 2017 loppuun
mennessä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuodelle 2016 myönnetään
toimistosihteerin palkka- ja sivukuluihin lisämääräraha 3 000 €.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

60 § OHJEISTUS VUODEN 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA VARTEN
Valmistelu: Panu Partanen/Pirjo Korhonen
Kirkkoherra on antanut loppukeväällä ohjeistusta työntekijöille ja johtokunnille koskien
vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Työalojen tiedot on pyydetty sähköisesti
kirkkoherralle 14.10. mennessä. Ohjaava talousraami annetaan työntekijöille 9.9.
mennessä.
Kirkkoneuvosto käsittelee talous- ja toimintasuunnitelman 1.12. Sitä ennen aineistoa
käydään läpi johtoryhmässä.
Toimintaa ohjaa edelleen Toivakan seurakunnan strategia 2014-2017. Lisäksi ensi
vuonna erityishuomion ansaitsee reformaation 500-vuotisjuhla. Jäsen 360-koulutus ei
ole vielä järjestynyt, joten sen hyödyntäminen viivästyy.
Tähän asti yhteisenä askeleena on säilynyt ”Rikas jumalanpalveluselämä”. Toisen
askeleen työalat ovat saaneet valita vapaasti.
Askeleisiin on päätetty sitovat tavoitteet (2-3 kpl) ja niiden mittarit. Lisäksi työalojen
tulee liittää toimintasuunnitelmaansa myös numeraalisia tavoitteita.
Suoraan kirkkoneuvoston vastuuseen kuuluvien (hallinto, tiedotus, kiinteistöt) alojen
tavoitteita on valmisteltava yhdessä. Etenkin kiinteistöpuolen saneerausratkaisujen
tarvetta aikatauluja on mietittävä (riskikartoitus).
Strategiakauden kääntyessä loppuun ei ole kannattavaa tehdä suuria muutoksia, vaan
ne kannattaa siirtää seuraavaan ajanjaksoon.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja antaa
tarvittaessa siihen lisäohjeita.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan niin, että kutsutaan työntekijät ja johtokunnan
puheenjohtajat 6.10. kirkkoneuvostoon.
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61 § VANHAN PAPPILAN MUSEOVARASTOHANKE (PITÄJÄSEURA)
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen / talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Pitäjäseura on valmistellut museovarastohanketta Vanhan pappilan alueelle
useamman vuoden ajan. Asia on ollut vireillä seurakunnassa erinäisiä kertoja. Tässä
kohden ei ole järkevää tiivistää kaikkea tapahtunutta erikseen, vaan tiedot käyvät hyvin
ilmi Pitäjäseuran viimeisestä esityksestä 16.5.2016 (Liite 5).
Pitäjäseuran esitys on otsikoitu: ”Pitäjäseura esittää, että sen seurakunnalta
vuokraamasta maa-alueesta karttaan merkitty osa vaihdetaan yhtä suureen, pääosin
puistoksi luokiteltuun alueeseen ja että seurakunta antaa suostumuksensa siirtää
alueelle Toivakan asevarikolta purettava amputarvikevarasto ja rakentaa siihen
Toivakan asevarikon toiminnasta vuosina 1941-2020 kertova näyttely.”
Hanketta on enimmäkseen kritisoitu sen tähden, ettei rakennus sovellu fyysisesti eikä
teemaltaan Vanhan pappilan miljööseen. Tämä kriittisyys on kasvanut sen jälkeen kun
kirkkovaltuusto vielä puolsi esitystä 21.5.2014. Tuomikapituli kuitenkin hylkäsi sen.
Mainittua suuremmaksi hanketta jarruttavaksi tekijäksi on kuitenkin muodostunut
hankkeen kestävyys pitkällä tähtäimellä: Kuinka vetovoimainen hanke on? Löytyykö
siihen aidosti laajempaa mielenkiintoa läheltä ja kaukaa? Miten näyttelyä uusitaan ja
kehitetään? Mikä on koko Pitäjäseuran sitoutumistaso hankkeeseen ja seuran
tulevaisuus? Jääkö rakennus ”käsiin” aktiivien vastuunkannon jälkeen?
Monia kysymysmerkkejä on tämän prosessin aikana noussut, puoltavia vähemmän.
Pitkällä tähtäimellä hanke ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi kiinnostava ja kestävä,
vaikkakin se asiana ansaitsee kunnioituksen. Pitäjäseura on tehnyt hyvää työtä
monella saralla.
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 vuokra-alueen 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
62 §

PÖYTÄKIRJA

5/2016
6

MUUT ASIAT
Seurakuntamestari Seppo Soinisen ostotarjous 20.8.2016 Fordson Super Dexta
traktorista, hinta 1 345,50 €.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti myydä traktorin Seppo Soiniselle, hintaan
1345,50 €.

63 §

TIEDOKSI
-

Kirkkoherran päätökset 6-8/2016

-

Talouspäällikön päätökset 11-13/2016.

-

Valtuustoseminaari srk-kodilla 7.9. klo 18.

64 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

__________/________

