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Torstaina 24.8.2017 klo 17.00 – 20.00
Metsähautausmaa, hautausmaa, seurakuntakoti

Aika ja paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

PÖYTÄKIRJA

Käsiteltävät asiat

varajäsen, ilm. esteestä
ilm. esteestä
kneuvoston vpj.
khra, kneuvoston pj.
varajäsen
ilm. esteestä

kvaltuuston pj.
kvaltuuston vpj.
talouspäällikkö/sihteeri

42-52 §§
42 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
43 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kauppinen ja Sointu
Ojonen.

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 24.8.2017

Toivakassa 24.8.2017

__________________________
Markku Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Sointu Ojonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 25.8–24.9.2017 sen aukioloaikoina.

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

46 § 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.

47 § TOIVAKAN SOTAVETERAANIT RY:N HANKESUUNNITELMA
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Toivakan Sotaveteraanit ry ja Toivakan Pitäjäseura ry anoivat 21.8.2000 lupaa
kanttiinikorsun rakentamiseen seurakunnan omistamalle Vanhasilta-kiinteistölle, joka
sijaitsee Toivakan Vanhan Pappilan ulkorakennuksen takana (Liite 2a-b).
Kirkkoneuvosto antoi hankkeelle luvan 13.9.2000 (Liite 3). Luvan myöntämisen
yhteydessä kirkkoneuvosto ei vuokrannut lisää maata, eikä vuokrasopimusta tehty.
Kanttiinikorsu sijaitsee Toivakan Pitäjäseura ry:lle vuokratun alueen ulkopuolella.
Toivakan Sotaveteraanit ry on 6.7.2017 päättänyt ryhtyä valmistelemaan uutta
hankesuunnitelmaa, johon yhtenä osana kuuluu kanttiinikorsun ja sen ympäristön
kunnostaminen. Hankkeeseen haetaan rahoitusta Maaseutukehitys ry:ltä. Hankkeen
lupahakemukseen on liitettävä ”päivitetty vuokrasopimus” maa-alueesta, jolla
kanttiinikorsu sijaitsee (vähintään 10 vuotta). Tähän liittyen Toivakan Sotaveteraanit
ry pyytää seurakuntaa päivittämään ko. vuokrasopimuksen (ks. liitteet 2a-b).
--Toinen hankesuunnitelman osa koskee Pro Patria –kivitaulujen hankkimista
seurakuntakodille. Tauluihin kaiverretaan aakkosjärjestyksessä sotiemme 1939-45
aikana kuolleiden toivakkalaisten sankarivainajien nimet.
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Veteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Jääskeläinen, suntio Seppo Soininen,
siivooja-emäntä Sinikka Jäntti, talouspäällikkö Pirjo Korhonen ja khra Panu Partanen
pitivät asiasta palaverin 11.8.2017. Yhteiseksi käsitykseksi muodostui, että taulujen
kiinnityskohdaksi soveltuu parhaiten seurakuntakodin toimistoa rajaava puupaneloitu
seinä.
Koska graniittitaulut tulevat olemaan painavia (n. 100 kg/kpl), on niiden
kiinnittämisestä huolehdittava tarkkaan ja ammattimaisesti. Etenkin tulee varmistaa
kiinnityskohtien kestävyys. Seurakunta ei vastaa taulujen kuljetus- ja
kiinnitysprosessista, vaan siitä tulee huolehtia kokonaisuudessaan hankkeen kautta.
Taulut paljastetaan mahdollisesti 1. adventtina 3.12.2017 seurakuntakodilla.
Seurakunta lahjoittaa Toivakan Sotaveteraaneille puurotarjoilusta saatavan
vapaaehtoisen maksun sekä kerää yhdistykselle ainakin yhden ylimääräisen
kirkkokolehdin vuosina 2017-18.
Talouspäällikön esitys:
1) Kirkkoneuvosto antaa Toivakan Sotaveteraanit ry:lle luvan, että kanttiinikorsu saa
edelleen sijaita seurakunnan maalla seuraavat 10 vuotta (2018-2027).
2) Kirkkoneuvosto antaa luvan Pro Patria-kivitaulujen sijoittamisesta Toivakan
seurakuntakodille yllä mainituin ehdoin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

48 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2018
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen
Toivakan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosenttinsa Verohallinnolle kuluvan
vuoden marraskuun puoliväliin mennessä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee
kirkkovaltuusto 14.9.2017.
Talousarvion valmistelu on käynnissä. Sen laskelmat perustuvat siihen, että
kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan. Laskelmien mukaan talousarvio tulee olemaan
negatiivinen vuodelle 2018.
Talousnäkymät jatkuvat epävarmoina ja kulut nousevat. Seurakunnan
henkilöstöresurssit on vedetty huomattavan tiukalle, palkkakuluista tinkiminen on
hyvin haastavaa. Työalojen toimintaan käytettävissä olevat määrärahat ovat vähäiset.
Kokonaiskuva on selkeä: kirkollisveroprosentin laskemiseen ei ole kestäviä
perusteita.
Laadukas ja monipuolinen toiminta – ja sen ylläpitäminen – on sen sijaan vahva
peruste sille, että kirkollisveroprosentti säilytetään ennallaan tasossa 1,95 %.
Koska veroprosentti on jo käytännössä valtakunnallisella maksimitasolla (max. 2,00
%), myöskään korotus ei tule kyseeseen.
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto antaa esityksen kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018
kirkollisveroprosentiksi päätetään 1,95 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

49 § KIRKKOKOLEHDIT 10-12/2017
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kirkkoherran laatima kolehtisuunnitelma ajalle 10-12/2017 (Liite 4).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

50 § SEURAAVA KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat nähneet aiheelliseksi, että syyskuun alkupuolella
pidetään ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous.
Kirkkoherran esitys:
Sovitaan seuraava kokousaika.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous ke 6.9.2017 klo 18.00 Uudessa Pappilassa.

51 § TIEDOKSI
Talouspäällikön päätökset 7/2017
52 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Iltavirsi ja Herran siunaus. Puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 20.00.

__________/________

