TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

To 13.9.2018 klo 17.00-19.24
Metsähautausmaa, hautausmaa, seurakuntakoti

Aika ja paikka
Jäsenet
(läsnä = x)

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

Muut

kneuvoston vpj.
khra, kneuvoston pj.

x Korhonen, Marja
Ahopelto, Hannu
x Ijäs Sointu
x Juusela Juha
x Kangas Heikki
x Lampela Simo

Käsiteltävät asiat
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kvaltuuston pj. / sihteeri
kvaltuuston vpj.
hautausmaakatselmuksen ajan
hautausmaakatselmuksen ajan
talouspäällikkö
lääninrovasti, hautausmaakatselmuksen ajan.

59-69 §§
59 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
60 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
61 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Heiska ja Markku Kauppinen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
kirkkoherra

Marja Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 13.9.2018

Toivakassa 13.9.2018

__________________________
Tuomo Heiska
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Markku Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.9.2018 – 15.10.2018 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2018
2

62 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

63 § HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
Valmistelu: kirkkoherran 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.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet: Tiedoksi kirkkovaltuusto

__________/________
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64 § METSÄÄN.FI –PALVELU KÄYTTÖÖNOTTO
Valmistelu: talouspäällikkö Heikki Kangas
Metsään.fi-palvelu on metsäkeskuksen ylläpitämä ohjelma, jonka kautta voidaan
ylläpitää ja päivittää metsäsuunnitelmaa. Metsään.fi on Suomen metsäkeskuksen
maksuton asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Kirjautumisen
takana olevat metsän perustiedot ovat vain metsänomistajan käytössä, mutta hän voi
halutessaan jakaa ne valitsemilleen toimijoille. Palvelun rahoittaa maa- ja
metsätalousministeriö. Sen kautta voi ilmoittaa tehdyt hoitotyöt
palvelussa lomakkeella. Tiedot päivittyvät palveluun kahden viikon kuluessa.
Palvelun kautta voi lähettää myös metsänkäyttöilmoituksen.
Organisaatiot voivat saada metsänomistajapalvelun käyttöön enintään viidelle
käyttäjälle. Palvelun käyttöönotosta voi päättää organisaation päättävä taho eli
kirkkoneuvosto. Seurakunnan metsäsuunnitelma tiedot on jo siirretty
metsäkeskuksen palvelimelle.
Kirkkoherran esitys:
Otetaan käyttöön metsään.fi –palvelu Toivakan seurakunnan metsille yhdelle
käyttäjälle, joka on talouspäällikkö Heikki Kangas.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet: Metsäkeskus

65 § VIISARIMÄKI-KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA
Valmistelu: talouspäällikkö Heikki Kangas
Toivakan kunta on laatimassa osayleiskaavaa Viisarimäki-kirkonkylä alueelle.
Suunnittelualueena on Toivakan kunnan keskustaajama ja sen kautta kulkevan
maantien 618 ympäristö rajautuen pohjoisessa Huikon ja Heiskan kyläalueisiin.
Etelässä suunnittelualue yltää valtatien 4 yli Viisarimäen puolelle. Suunnittelualueen
koko on 3432 ha.
Osayleiskaavaluonnos ja päivitetty OAS pidetään nähtävillä 3.9. - 5.10.2018 välisen
ajan Toivakkatalolla (Iltaruskontie 2) ja internetissä osoitteessa www.toivakka.fi
Nähtävillä olon aikana osalliset ja muut kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteensä
kaavaluonnoksesta ja OAS:sta 5.10.2018 klo 12.00 mennessä kirjallisesti Toivakan
kunnanhallitukselle (Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka) tai sähköpostitse
kirjaamo@toivakka.fi
Kaavaluonnoksesta järjestetään asianosaisille esittelypäivä Toivakkatalolla tiistaina
18.9.2018, klo 13 – 15 välisenä aikana ilman ajanvarausta.
Lisätietoja hankkeesta antaa vs. rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ville
Vähätiitto puh. 040 660 5388, ville.vahatiitto@toivakka.fi. Kaavaluonnos on nähtävillä
Toivakan kunnan nettisivuilla osoitteessa:

__________/________
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https://www.toivakka.fi/hallinto/kuulutukset/960-viisarimaki-kirkonkylanosayleiskaavaluonnos-ja-paivitetty-oas-nahtavilla.
Toivakan seurakunnan omistamia maa-alueita kuuluu kyseiseen alueeseen:
metsäalueet Viisarimäessä ja keskustan alueella vanhan pappilan alueet sekä kirkko,
hautausmaat ja uusi pappila. Viisarimäen alueella seurakunnan maille on kaavoitettu
työpaikka-alueita ja palvelujen, hallinnon ja teollisuuden alueita.
Vanhaa pappilaa vastapäätä tien 618 toisella puolella on kaavoitettu asuntoalueita.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää, onko seurakunnan osalta tarvetta
lausua mielipidettä kaavaluonnoksesta (LIITE 2).
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että kaavaluonnos on
seurakunnan näkökulmasta hyväksyttävissä oleva.
Muutoksenhaku: Valmistelu, ei oikaisua
Tiedoksi/toimenpiteet: Toivakan kunta

66 § KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISTOIMINTA
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.
Muutoksenhaku: Valmistelu, ei oikaisua
Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuusto

__________/________
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67 § KIRKKOHERRANVIRASTON AUKIOLO
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Työntekijämuutosten vuoksi on perusteltua vähentää kirkkoherranviraston aukioloa
kahteen päivään, maanantaihin ja keskiviikkoon klo 9-12 (aiemmin ma, ke, pe klo 912).
Seurakuntalaisten kannalta muutos ei ole merkittävä, perjantai on ollut päivistä
muutenkin hiljaisin. Sähköinen asiointi on lisääntynyt ja työntekijöitä tavoittaa
tarvittaessa virastoaikojen ulkopuolella asioiden hoitamiseksi. Informoimme
seurakuntalaisia aukioloaikojen muutoksesta sekä otamme tarvittaessa huomioon
myös seurakuntalaispalautteen.
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunnan kirkkoherranvirasto on toistaiseksi auki maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 9-12.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkoherranviraston aukioloaikojen päivittäminen tiedotukseen

68 § PELLERVO LUKUMIEHEN HAUTAAN SIUNAAMINEN
Kirkkoherran esitys:
Vapautetaan Pellervo Lukumiehen kuolinpesä hautaustoimen maksuista
(hautapaikka, haudankaivuu) tältä osin sekä päätetään 15.9. klo 10 hautajaisiin
seurakunnan edustajat.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti vapauttaa Pellervo Lukumiehen kuolinpesän
hautaustoimen maksuista esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti, että
seurakunnan edustajat hautajaisissa ovat Tuomo Heiska, Marja Korhonen ja
Sointu Ojonen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet: Pellervo Lukumiehen kuolinpesä

69 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24. Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.
Iltavirsi 548 ja siunaus.

__________/________

