TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

Aika ja paikka

Ke 22.5.2019 seurakuntakodilla klo 17.15-17.49.

(läsnä = x)

x Panu Partanen, kirkkoherra, pj.
x Tuomo Heiska (Kalle Ruokonen)
x Irma Hiekkanen (Sointu Ojonen)
x Markku Kauppinen, vpj. (Juha Juusela)
Inka Keteli (ilmoittanut esteestä)
x Johanna Oksanen, varajäsen
x Sirkka Pynnönen (Linnea Markkanen)
x Topi Saarelainen (Jarno Takala)
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Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
x Arja Koriseva-Karmala, kvaltuuston pj., siht.
x Hannu Ahopelto, kvaltuuston vpj.
x Esittelijä: Heikki Kangas, talouspäällikkö
x Asiantuntija: Seppo Soininen (pykälässä 52)
Käsiteltävät asiat

§§ 48 - 53
§ 48 Kokouksen avaus, alkuhartaus
Kirkkoherra avasi kokouksen. Alkuhartaus pidetään kirkkovaltuuston
kokouksen yhteydessä.
§ 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkoherran esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
§ 50 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoherran esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
vuorojärjestyksen mukaan Tuomo Heiska ja Irma Hiekkanen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
kirkkoherra

Arja Koriseva-Karmala
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja sen käsittelylehdet
on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 22.5.2019

Toivakassa 22.5.2019

__________________________
Tuomo Heiska
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Irma Hiekkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 23.5. – 24.6.2019 sen aukioloaikoina.
Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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§ 51 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys: Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: § 52 HAUTAUSMAAKAAVAMUUTOS
Valmistelijat: Panu Partanen ja Heikki Kangas
---Kn 3, 15.5.2019 § 38
1. Muistolehtoalue:
Hautausmaakatselmuksessa 2018 esille nousi tarve perustaa muistolehto vanhan hautausmaan
alueelle.
Muistolehdon käsite: Muistolehto tai uurnalehto on tuhkausalue, jonne vainaja kätketään
hautasijaa merkitsemättä. Suositeltavin ilmaisu on muistolehto. Tuhka voidaan haudata
uurnassa tai ilman uurnaa. Hautapaikkaa ei anneta omaisten tietoon. Muistolehdossa voi olla
yhteismuistomerkki, mutta vainajan nimi ei ole esillä. Muistolehdossa voi olla myös
yhteismuistomerkki, johon haluttaessa kiinnitetään vainajan nimilaatta
Muistolehdon suunnittelu pyydettiin Viherteema yrityksen Jarmo Väisäseltä. Muistolehto alue
sijoittuu kirkon parkkipaikalta katsottuna oikealle kulmaukseen, hautausmaakaavakartassa
lohko II:een (LIITE 1).
Muistolehtoon on suunniteltu muistomerkki (LIITE 2) johon vainajan omaiset voivat
halutessaan kiinnittää laatan, johon on kirjoitettu vainajan nimi ja syntymä- ja kuolinaika.
Laatan koosta, materiaalista ja kiinnitystavasta on tarkemmat ohjeet suunnitelmassa.
Muistolehtoalueeseen mahtuu 228 uurnaa/tuhkaa (LIITE 3).
2. Katastrofialue:
Seurakunnan on varauduttava äkillisissä katastrofi tilanteissa nopeaan hautaamiseen, jopa
joukkohautaamiseen mm. kulkutautien estämiseksi. Tätä varten on seurakunnan varattava alue
hautausmaalta tai sovittava jonkun toisen seurakunnan kanssa tällaisesta alueesta. Toivakan
seurakunnalla on vanhalla hautausmaalla tyhjää aluetta mm. kirkon parkkipaikalta katsottuna
kirkon takana ja kirkon sakastin puoleisessa päädyssä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaakaavamuutoksen (LIITE 1) ja esittää sen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, johon merkitään uusina alueina:
1. muistolehtoalue kirkon parkkipaikalta katsottuna oikealle kulmaukseen,
hautausmaakaavakartassa lohko II:een.
2. katastrofialue kirkon sakastin puoleisessa päädyssä olevalle tyhjälle alueelle.
Kirkkovaltuuston päätös on vielä alistettava tuomiokapitulille.
PÄÄTÖS: Palautettiin asia uudelleen valmisteluun.
-----
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KN 4, 22.5.2019
Hautausmaakaavaan on tehty ne muutokset, jotka edellisessä kirkkoneuvoston
kokouksessa olivat esillä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaakaavamuutoksen (LIITE 1), suunnitellun
muistomerkin (Liite 2) ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, johon
merkitään uusina alueina:
1. muistolehtoalue kirkon parkkipaikalta katsottuna kirkon oikealle puolelle sakastin
puoleiseen päähän, hautausmaakaavakartassa lohko II:een.
2. katastrofialue kirkon parkkipaikalta katsottuna kirkon taakse, sankarihautausmaan
jatkeeksi tyhjälle alueelle, hautausmaakaavakartassa lohko II:een.
Kirkkovaltuuston päätös on vielä alistettava tuomiokapitulille.
Talouspäällikön muutosesitys kokouskeskustelun pohjalta (22.5.2019):
Palataan alkuperäiseen esitykseen, joka oli esillä edellisessä kirkkoneuvoston
kokouksessa (Kn 3/2019 §38), jolloin muistolehto tulee kirkon parkkipaikan
läheisyyteen, siitä katsottuna oikealle kulmaukseen:
Valmistelijat: Panu Partanen ja Heikki Kangas
1. Muistolehtoalue:
Hautausmaakatselmuksessa 2018 esille nousi tarve perustaa muistolehto vanhan
hautausmaan alueelle.
Muistolehdon käsite: Muistolehto tai uurnalehto on tuhkausalue, jonne vainaja
kätketään hautasijaa merkitsemättä. Suositeltavin ilmaisu on muistolehto. Tuhka
voidaan haudata uurnassa tai ilman uurnaa. Hautapaikkaa ei anneta omaisten
tietoon. Muistolehdossa voi olla yhteismuistomerkki, mutta vainajan nimi ei ole esillä.
Muistolehdossa voi olla myös yhteismuistomerkki, johon haluttaessa kiinnitetään
vainajan nimilaatta
Muistolehdon suunnittelu pyydettiin Viherteema yrityksen Jarmo Väisäseltä.
Muistolehto alue sijoittuu kirkon parkkipaikalta katsottuna oikealle kulmaukseen,
hautausmaakaavakartassa lohko II:een (LIITE 1).
Muistolehtoon on suunniteltu muistomerkki (LIITE 2) johon vainajan omaiset voivat
halutessaan kiinnittää laatan, johon on kirjoitettu vainajan nimi ja syntymä- ja
kuolinaika. Laatan koosta, materiaalista ja kiinnitystavasta on tarkemmat ohjeet
suunnitelmassa. Muistolehtoalueeseen mahtuu 228 uurnaa/tuhkaa (LIITE 3).
2. Katastrofialue:
Seurakunnan on varauduttava äkillisissä katastrofi tilanteissa nopeaan
hautaamiseen, jopa joukkohautaamiseen mm. kulkutautien estämiseksi. Tätä varten
on seurakunnan varattava alue hautausmaalta tai sovittava jonkun toisen
seurakunnan kanssa tällaisesta alueesta. Toivakan seurakunnalla on vanhalla
hautausmaalla tyhjää aluetta mm. kirkon parkkipaikalta katsottuna kirkon takana ja
kirkon sakastin puoleisessa päädyssä.

__________/________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaakaavamuutoksen (LIITE 1) ja esittää sen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, johon merkitään uusina alueina:
3. muistolehtoalue kirkon parkkipaikalta katsottuna oikealle kulmaukseen,
hautausmaakaavakartassa lohko II:een.
4. katastrofialue kirkon sakastin puoleisessa päädyssä olevalle tyhjälle alueelle.
Kirkkovaltuuston päätös on vielä alistettava tuomiokapitulille.
PÄÄTÖS: Muutosesityksen mukaan. Lisäksi esitetään suunnittelijalle
muutoksia istutuksiin parkkialueen puolelle: peittäviä ikivihreitä kasveja. Näin
muistolehto saadaan paremmin rauhoitettua parkkipaikan läheisyydestä.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuustoon
§ 53 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.49 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi.

__________/________

