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To 18.2.2021 seurakuntakodilla klo 17.25 – 19.16

Aika ja paikka

Panu Partanen, kirkkoherra, pj.
Tuomo Heiska (Kalle Ruokonen)
Irma Hiekkanen (Sointu Ojonen)
Markku Kauppinen, vpj. (Juha Juusela)
Inka Keteli (Johanna Oksanen)
Sirkka Pynnönen (Linnea Markkanen)
Topi Saarelainen (Jarno Takala)
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Arja Koriseva-Karmala, kirkkovaltuuston pj.
Hannu Ahopelto, kirkkovaltuuston vpj.
Esittelijä ja sihteeri: Heikki Kangas, hallintojohtaja

Käsiteltävät asiat

1 – 15 §§
1§

Kokouksen avaus, alkuhartaus

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

3§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoherran esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Inka Keteli
ja Sirkka Pynnönen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
kirkkoherra

Heikki Kangas
esittelijä / sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 18.2.2021

Toivakassa 18.2.2021

__________________________
Inka Keteli
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Sirkka Pynnönen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.2. – 22.3.2021 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra
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4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kirkkoherran muutosesitys (15.2.2021):
-

Muutetaan esityslistan järjestystä niin, että pykälä 10 ”Tiedoksi” siirtyy pykäläksi
13 ja ”Kokouksen päätös” pykäläksi 14.
Lisätään esityslistaan pykälät 10 ”Hautauspaikan varaaminen etukäteen”,
11 ”hautapaikkaa koskeva anomus” ja 12 ”Hautaoikeuden voimassaoloaika”.
Lisäpykälistä lähetetty erillinen sähköposti 15.2.2021.

Kirkkoherran muutosesitys (18.2.2021):
-

Muokataan edellistä esitystä niin, että lisätään vielä pykäläksi 13
”Kirkkoherranviraston muuttaminen, aukioloajat ja nimen muutos”, jolloin
”Tiedoksi” siirtyy pykäläksi 14 ja ”Kokouksen päätös” pykäläksi 15.

PÄÄTÖS: Esitysten mukaan.

5 § PUUKAUPPATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Valmistelu: Hallintojohtaja Heikki Kangas
Kirkon remontin omavastuuosuus rahoitetaan puunmyynnillä. Kirkon remontin urakan
hinta on 493 272 €. Lisäksi tulevat valvonta- ja suunnittelumaksut ja lisätöiden
varaus, yhteensä 125 066 €, joten kokonaiskustannuksissa on varauduttava 618 338
€ kustannuksiin. Kirkkohallituksen myöntämä avustus on 274 092 €, joten
omarahoituksen osuus on 344 246 €. Kirkkohallitukselle on toimitettu
lisäavustushakemus, mutta siitä saadaan päätös vasta myöhemmin keväällä.
Puunmyynti on suunniteltu metsäsuunnitelman mukaan siinä mainittuihin
uudistuskypsiin metsiin. Puunmyyntisuunnitelman ja puukauppatarjoukset on tehnyt
Päijänteen mhy. Tarjouksia tuli kolme: Versowood, UPM ja Metsä Group (Liite 1).
Versowoodin tarjous poikkeaa muista tarjouksista sillä, että se on runkohintatarjous,
kun muut ovat perinteisimpiä puutavaralajihinta tarjouksia. Tarjousten vertailua:
Metsäyhtiö

metsäyhtiön tarjous

Versowood
UPM
Metsä Group

339 474,00
333 683,20
329 044,00

vertailulaskelma mhy:n
katkonta-aineistolla
335 729,00
333 994,80
324 643,90

Korkein tarjous sekä metsäyhtiön itsensä laatimana että mhy:n katkonta-aineistolla
laskettuna on Versowoodilla. Versowood tarjoaa myös korkeimman ennakkomaksun
puukaupalle (30%).
Puunmyynnillä katetaan lähes kokonaan seurakunnan omarahoitus osuus kirkon
remontista.
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Hallintojohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy korkeimman puukauppatarjouksen ja myy puut
pystykaupalla Versowoodille.
PÄÄTÖS:
Tuomo Heiska ehdotti puunmyyntiä MetsäGroupille. Ehdotusta ei kannatettu.
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: Tarjouksen tekijät

6 § UUDISTUSHAKKUISTA JOHTUVAT METSÄNHOITOTYÖT
Valmistelu: Hallintojohtaja Heikki Kangas
Puunmyynnit kohdistuvat uudistettaviin metsäkuvioihin. Uudistettava pinta-ala on
20,7 ha, josta männyn koneellisen kylvön ala on 2,8 ha ja 17,9 ha:lle maanmuokkaus
ja kuusen istutus.
MHY:n tarjous tehtävistä töistä on 24 512,94 € (alv 0%) (Liite 2). Metsään
kohdistuvissa kustannuksissa arvonlisävero on vähennyskelpoinen.
Hallintojohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy mhy:n 24 512,94 € tarjouksen metsäalueiden
uudistamisesta.
PÄÄTÖS:
Markku Kauppinen teki vastaesityksen ja ehdotti metsäalueiden uudistamisen
kilpailuttamista. Inka Keteli kannatti.
Suoritettiin äänestys. JAA ääni annetaan pohjaesitykselle ja EI ääni
vastaesitykselle.
Jaa ääniä annettiin 0, EI ääniä annettiin 6, tyhjiä 1.
Kirkkoneuvosto päätti metsäalueiden uudistamisen kilpailuttamisesta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: Tarjouksen tekijä
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7 § HAUDANHOITOHINNASTO VUODELLE 2021
Valmistelu: Hallintojohtaja Heikki Kangas
Toivakan hautausmaan kesäkukkatoimittaja Simo Tarvainen on ilmoittanut kesän
2021 hoitohautojen kukkien hinnoista sen, etteivät ne nouse vuodesta 2020 (Liite 3).
Näin ollen hoitohautojen muitakaan hintoja ei ole tarpeen muuttaa vuodelle 2021.
Hallintojohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää haudanhoitohinnoiksi vuodelle 2021 liitteen mukaiset hinnat
(Liite 4).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: -

8 § LAUSUNTOPYYNTÖ - LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEKESKUSREKISTERIN
YHTEISJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN TARKENNUSTEN PÄIVITTÄMINEN
Valmistelija: Tuomas Palola, aluekeskusrekisterin johtaja & Panu Partanen, khra
---Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunta 5.2.2021 6§
Alueellisen keskusrekisterin sopimuksen mukaisesti yhteisjohtokunnan johtosääntö on
isäntäseurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymä. Isäntäseurakunta Jyväskylän kirkkovaltuusto
on 10.12.2019 hyväksynyt alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan johtosäännön.
Sopimuksen mukaan ”yhteisjohtokunta valmistelee yksinkertaisen enemmistön päätöksellä
johtosäännön muutokset isäntäseurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ennen kuin
isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy alueellisen keskusrekisterin johtosääntöön
tehtävän muutoksen, siitä on hankittava sopijaseurakuntien kirkkoneuvostojen /
sopijaseurakuntayhtymien yhteisten kirkkoneuvostojen lausunnot.”
Joulukuussa 2019 hyväksyttyyn johtosääntöön jäi – aluekeskusrekisterin perustamisvaiheesta
johtuen – tiettyjä täsmennystarpeita. Esitetyt muutettavat tekstikohdat on merkitty punaisella
liitteeseen (liite 4). Merkittävimmät muutosesitykset kohdistuvat yhteisjohtokunnan tehtäviin
ja ratkaisuvaltaan: 12. Muuttaa tarvittaessa kirkkovaltuuston viran perustamisvaiheessa
määrittelemää aluekeskusrekisterin viran virkapaikkaa toiseen aluekeskusrekisterin
toimipisteeseen, mikäli aluekeskusrekisterin toiminnan tarpeet tai muut syyt niin vaativat. 13.
Käyttää työnantajalle kuuluvaa oikeutta purkaa koeajan kuluessa aluekeskusrekisterin
viranhaltijan virkasuhde tai työntekijän työsuhde. Nämä lisäykset selkiyttäisivät
virkasuhteisiin liittyvää päätöksentekoa ja ovat linjassa sen kanssa, että johtosäännön 4§7
mukaan yhteisjohtokunta ”ottaa alueellisen keskusrekisterin viranhaltijat ja
työsopimussuhteiset työntekijät toistaiseksi voimassa oleviin palvelusuhteisiin.”
Kokouskäytäntöihin esitettävissä muutoksissa on kysymys jo vallitsevista
Domusasianhallintajärjestelmän mahdollistamista käytänteistä, jotka nyt kirjautetaan
johtosääntöön. Aluekeskusrekisterin johtajan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan esitetään
tarkoituksenmukaisuussyistä sitä, että johtaja, joka voi myöntää aluekeskusrekisterin
henkilöstölle heidän vuosilomansa, voisi myöntää aluekeskusrekisterin henkilöstölle myös
harkinnanvaraisesti palkatonta virkavapautta tai työlomaa vuosiloman pituuteen verrattavan
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ajan (”enintään kaksi kuukautta”). Johtosäännön 4§8 mukaan yhteisjohtokunnan tehtävänä on
”valmistella alueellisen keskusrekisterin johtosäännön muutokset isäntäseurakunnan
kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Johtosäännöstä tai sen muuttamisesta on pyydettävä
sopijaseurakuntien lausunnot.” Yhteisjohtokunnan velvollisuutena on siis valmistella
johtosäännön muutokset ja pyytää sopijaseurakuntien lausunnot kirkkoneuvostoilta / yhteisiltä
kirkkoneuvostoilta.
Yhteisjohtokunnan päättäessä 5.2.2021 kokouksessa johtosääntömuutoksen sanamuodosta
lähetetään se lausunnolle sopijaseurakuntiin, josta saatu palaute otetaan huomioon
yhteisjohtokunnan seuraavan kokouksen 3.5.2021 valmisteluissa ja 3.5.2021 kokouksesta
lähtee sitten pyyntö isäntäseurakunnan kirkkovaltuustolle johtosäännön muuttamiseksi.
Johtosäännön muutoksen käsittelemiseksi 5.2.2021 kokouksessa yhteisjohtokunnan jäseniltä
pyydetään mahdolliset muutosesitykset etukäteen kirjallisina aluekeskusrekisterin johtajalle
toimitettuna 4.2.2021 klo 16 mennessä.
ESITYS: Yhteisjohtokunta 1) hyväksyy liitteen mukaisen johtosäännön muotoilun; 2) pyytää
siitä lausunnot sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoilta / yhteisiltä kirkkoneuvostoilta.
PÄÄTÖS: Esittelijä totesi, ettei hänelle ollut toimitettu etukäteen mahdollisia
muutosesityksiä, joten johtokunta käsitteli johtosäännön muutoksia esityslistan liitteessä
esitetyn mukaisina. Yhteisjohtokunta 1) hyväksyi liitteen mukaisen johtosäännön muotoilun;
2) päätti pyytää siitä lausunnot sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoilta / yhteisiltä
kirkkoneuvostoilta.
---KNEUV 1/2021 (18.2.)
Kirkkoherran esitys:
Toivakan seurakunnan kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa Lapuan
hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosäännön uudesta muotoilusta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Tuomas Palola, AKR

9 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2022-2026
Valmistelu: khra Panu Partanen
Toivakan seurakunnan strategian päivittäminen on sisällytetty vuoden 2021
toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman esipuheessa todetaan seuraavaa:
”Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi syyskuun kokouksessaan kirkon Ovet auki –strategian
vuoteen 2026.
Strategian esipuheessa sanotaan: ”Lähes kaikki kirkkoa koskevat tunnusluvut osoittavat
tarpeen strategisten tarkistusten tekemiselle: kasteiden ja vihkimisten määrät laskevat
nopeasti, kokoava toiminta ei tavoita entiseen malliin, kirkon jäsenmäärä vähenee ja
evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu joillakin alueilla enää alle puolet väestöstä. Kirkon
oppiin sitoutuminen ja uskonnollinen kasvatus ovat heikentyneet. Lisäksi kirkon sisäiset kiistat
ovat voimistuneet. Kaikesta tästä huolimatta kirkolla on edelleen merkittävä asema
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suomalaisessa yhteiskunnassa ja ihmisten mielissä. Erityisesti kriisitilanteissa, kuten
pandemian aikana, kirkon merkitys korostuu turvan, toivon ja lohdutuksen antajana.”
Toivakan seurakunnan nykyinen strategiakausi päättyy 2021, joten uutta strategiaa aletaan
valmistella. Suuria haasteita on, kuten yllä olevasta esipuheesta käy ilmi. Onneksi on myös
suuria mahdollisuuksia.
Toivakan strategiamalli on järkevintä toteuttaa niin, että kirkon Ovet auki –strategia ohjaa
sen paikallista, toivakkalaista, sovellutusta. Työyhteisössä ja hallinnon kokouksissa on syytä
pikimmiten paneutua kirkkohallituksen valmisteluun, jota on johtanut nykyinen Lapuan
hiippakunnan dekaani Terhi Kaira.
Toivakan seurakunta on jo toteuttanut samoja teemoja, joita mainitaan Ovet auki –
strategiassa. Tämä on hyvä, se helpottaa uuden toiminta-ajattelun omaksumista.
Tämänhetkisessä visiossamme todetaan: ”Toivakan seurakunta tuo yhteen erilaiset ihmiset, ja
sen sanoma kuuluu ja elää kaikkialla.” Tämä on hyvin samankaltainen kuin kokonaiskirkolle
tehty linjaus: ”Ovet on pidettävä auki, edelleen on lähdettävä liikkeelle ihmisten keskuuteen ja
kutsuttava ihmisiä sisään. Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä ajassa ovien
auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä
maailmassa vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä,
tahtoa ja yhteistä sitoutumista.”
Strategiatyö tarvitsee valmistelua, joten valmistelutyöryhmän perustaminen on
järkevää. Ihanteena on, että siinä olisi mukana työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja
seurakuntalaisia. Myös ikärakennetta on hyvä miettiä ja pyytää vaikka nuoria
mukaan.
Yhteinen valtuustoseminaari on myös paikallaan, johon kutsutaan kaikki työntekijät ja
luottamushenkilöt.
Tavoitteena on saada prosessi valmiiksi niin, että vuoden 2022
toimintasuunnitelmassa voidaan käyttää uutta päivitettyä strategiaa.
Liitteenä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki –strategia (Liite 6).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee tulevasta strategiatyöskentelystä, valitsee työryhmän ja
tekee tarvittaessa muita asiaan liittyviä päätöksiä.
PÄÄTÖS:
Panu Partanen, Markku Kauppinen ja Inka Keteli suunnittelevat kyselyn
seurakuntalaisille kirkon strategian Avoimet ovet -pohjalta. Asiaan palataan
uudestaan tämän jälkeen.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: työryhmän jäsenet, muut tarvittavat tahot
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10 § HAUTAPAIKAN VARAAMINEN ETUKÄTEEN
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Toivakan seurakuntaan on tullut jonkin verran kyselyitä siitä, voiko hautapaikan
varata etukäteen. Kyselyt ovat koskeneet lähinnä sellaisia hautapaikkoja, jotka ovat
joko kokonaan uusia tai sitten vanhoja, mahdollisesti vapautuvia hautapaikkoja.
Vanhat sukuhaudat voidaan ikään kuin mieltää ”varatuiksi paikoiksi”, jos vainajalla on
oikeus tulla niihin haudatuksi. Tässäkin tapauksessa järjestely etenee niin, että asia
tulee ajankohtaiseksi vasta kuoleman jälkeen, jolloin sukuhaudan tilanne katsotaan.
Kirkkolaissa säädetään seuraavasti (luku 17 / 2 § (30.12.2003/1274):
Hautaoikeus
Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään
hautaustoimilaissa (457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden
muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan
luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa
myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa
hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain
seurakunnalle.
OIKEUS HAUTAAN LUOVUTETAAN SIIS POIKKEUKSETTA KUOLEMANTAPAUKSEN
YHTEYDESSÄ, NIITÄ EI VARATA ELÄVILLE. ERITYISESTÄ SYYSTÄ HAUTAOIKEUS VOIDAAN
LUOVUTTAA MUULLOINKIN.
Nykyisin seurakunnat ovat järjestäen päätyneet ratkaisuun, ettei hautapaikkoja varata
etukäteen. Syynä on ennen kaikkea se, että vieläkin on olemassa 1960-luvulla
varattuja hautapaikkoja, joita ei ole koskaan lunastettu. Ihmisten eliniänodotteen
kasvettua varausten kesto pitkittyisi. Varatut haudat hankaloittaisivat oleellisesti
hautausmaiden suunnittelua, hoitamista ja kirjanpitoa.
Toinen vahva peruste sille, ettei hautoja varata etukäteen, on se, että
seurakuntaliitokset ovat lähitulevaisuudessa hyvinkin mahdollisia. Jos Toivakan
seurakunnalla olisi silloin voimassa olevia hautapaikkavarauksia, sen päälle on
hankala rakentaa yhtenäistä menettelyä. Mitä vähemmän seurakunnilla on omia
poikkeusjärjestelyitä, sen käytännöllisempää yhteistoiminta on.
Hautausmaan hoitamisessa on oltava järjestelmällinen. Linjausten on oltava selkeitä
ja tasapuolisia kaikille. Varausjärjestelmä aiheuttaisi todennäköisesti ongelmia ja
lisäisi inhimillisten virheiden mahdollisuuksia (esim. varausten kirjausvirheet /
suulliset sopimukset / viranhaltijoiden vaihtumiset / järjestelmien muutokset).
Mikään ei kuitenkaan estä hautapaikkaneuvottelua seurakunnan kanssa
kuolemantapauksen yhteydessä. Mikäli hautapaikka on silloin vapaana toivotulta
kohdalta, eikä siihen hautaamiseen ole muita esteitä, asiasta kannattaa keskustella
kirkkoherranvirastossa ja hautausmaasta vastaavan työntekijän kanssa.
Kirkkoneuvostolta voi edelleen hakea kirjallisesti lupaa hautapaikan
etukäteisvaraamiseen. Syiden tulee olla kuitenkin erittäin painavia, esimerkiksi asiaa
koskevan vakava parantumaton sairaus, joka puoltaisi haudan varaamista
sielunhoidollisesta näkökulmasta.
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Kirkkoherran esitys:
1) Hautapaikkaa ei voi pääsääntöisesti varata etukäteen Toivakan seurakunnan
hautausmailta.
2) Painavasta syystä kirkkoneuvosto voi myöntää poikkeusluvan haudan varaamiseen
kirjallisen anomuksen perusteella.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: tiedotus / paikallislehti

11 § HAUTAPAIKKAA KOSKEVA ANOMUS
(Ei nimeä nettiversiosssa) N.N. on lähettänyt liitteenä olevan hakemuksen
hautapaikan varaamisesta (Liite 8).
Edellisessä pykälässä kirkkoneuvosto päätti asiasta seuraavasti:
1) Hautapaikkaa ei voi pääsääntöisesti varata etukäteen Toivakan seurakunnan
hautausmailta.
2) Painavasta syystä kirkkoneuvosto voi myöntää poikkeusluvan haudan
varaamiseen kirjallisen anomuksen perusteella.
Hakemuksessa ei ole kyse kuolemantapauksen yhteydessä
tapahtuvasta haudan luovutuksesta, vaan hautapaikan varaamisesta etukäteen.
Hakemuksessa ei ole esitetty sellaista painavaa syytä, jolla pääsäännöstä tulisi
poiketa. Lisäksi mainittu hautapaikka (ei hautapaikan numeroita nettiversiossa) ei ole
vielä vapaana, vaikkakin se on kuulutettujen hautojen piirissä.
Mikäli kyseinen hauta on tulevaisuudessa seurakunnan hallinnassa / vapaana
kuolemantapauksen yhteydessä, omaiset voivat neuvotella asiasta seurakunnan
kanssa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, ettei seurakunta varaa hakemuksessa pyydettyä
hautapaikkaa.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: N.N.
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12 § HAUDAN HALLINTA-AJAN JATKAMINEN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkolaki 2 § (30.12.2003/1274) / Hautaoikeus
Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään
hautaustoimilaissa (457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden
muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan
luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa
myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa
hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain
seurakunnalle.
Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden
voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta.
Voimassaoloaika päättyy kuitenkin aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona
viimeisestä hautauksesta on kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa
voidaan uudelleen käyttää. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan
oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan
tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on voimassa vain niin
kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Hautaoikeus lakkaa ilman
irtisanomista.
Haudan hallinta-aika on nykyisin Toivakassa 25 vuotta. Aikaisemmin on haudan
voinut lunastaa 50 vuodeksi tai ainaishaudaksi (ennen 80-lukua), mutta tätä
käytäntöä ei enää ole. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia
lunastusmaksuja niin kauan kuin omaiset haluavat ja hautaa hoidetaan. Muilla
haudoilla tulee hallinta-ajan jatkaminen jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.
Jos seurakunta hoitaa hautaa, haudan hallinta-ajan on ulotuttava vähintään yhtä
kauas kuin haudanhoitosopimus.
Hallinta-ajan jatkamiseen ei tarvita erityistä hakemusta. Seurakunnan tiedottaessa
päättyneestä hallinta-ajasta kuulutuksella ja/tai kirjeellä, hautaoikeuden haltijan
yhteydenotto seurakuntaan ja asiasta sopiminen riittää.
Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjeellä, jos haltijan osoitetiedot ovat
seurakunnalla. Osoitetietojen puuttuessa haudalle asetetaan tiedote, jolla omaisia
pyydetään ottamaan yhteyttä.
Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös
luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen kaavakkeen (löytyy
seurakunnan nettisivuilta), jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan
seurakunnalle.
Uusi hauta lunastetaan aina 25 vuodeksi. Hallinta-aikaa pidennetään tarvittaessa
hautauksen yhteydessä siten, että hallinta-ajaksi tulee 25 vuotta hautauksen jälkeen.
Hallinta-aikaa voi pidentää myös ilman hautausta joko 10 tai 25 vuotta.
Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.
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Tällä hetkellä seurakunnalla on voimassa kuulutus hoitamattomien hautojen suhteen
ja ne koskevat useita hautoja, joissa hallintaoikeus on päättynyt. Mikäli sellaisia
hautoja löytyy, joissa hallintaoikeus on umpeutunut tai umpeutumassa,
hautaoikeuden haltijoihin ollaan mahdollisuuksien mukaan yhteydessä. Tätä
menettelyä jatketaan säännöllisesti.
Mikäli yhteydenottoihin ei reagoida ja hallinta-aika on kulunut umpeen, niin hauta
palautuu seurakunnan hallintaan kuulutusmenettelyn kautta. Hautakivet ovat
noudettavissa 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä, jonka jälkeen
niitä vielä säilytetään ennen hävittämistä n. kolmen vuoden ajan.
Kirkkoherran esitys:
1) Seurataan jatkossa tarkemmin hautojen hallinta-aikoja ja ollaan yhteydessä
niiden hautojen haltijoihin, joissa hallintaoikeus on joko umpeutunut tai umpeutuu.
Lähetetään kirje/lasku heille, joiden osoitetiedot on saatavilla. Muutoin tiedote /
kuulutus hallinta-ajan päättymisestä asetetaan haudoille. Luettelo voidaan
julkaista myös seurakunnan www-kotisivuilla.
2) Tarjotaan hautaoikeuden haltijalle mahdollisuutta jatkaa hautaoikeutta 25 tai 10
vuotta (ilman uutta hautausta). Hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston
mukaisesti. Haudattaessa veloitetaan aina 25 vuoden hautaoikeusmaksu.
Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, ja haudasta voi halutessaan myös
luopua. Tällöin haltijat allekirjoittavat erillisen lomakkeen, jolla hauta ja
mahdollisesti hautakivi luovutetaan seurakunnalle.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan lisättynä seuraavalla kommentilla: Kun haudan haltijat itse
luopuvat hautapaikastaan erillisellä allekirjoitetulla lomakkeella, maksettua
hautaoikeusmaksua ei palauteta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: tiedotus, paikallislehti

13 § KIRKKOHERRANVIRASTON MUUTTAMINEN, AUKIOLOAJAT JA NIMEN MUUTOS
Valmistelija: khra Panu Partanen
Nykyinen kirkkoherranvirasto sijaitsee Uudessa pappilassa, joka on laitettu myyntiin.
On ehdotettu, että virasto muutetaan seurakuntakodin toimistoon ma 8.3.2021.
Työkokouksessa 18.2. keskusteltiin tulevan kirkkoherranviraston aukioloajoista.
Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että jatkossa virasto on auki maanantaisin klo 914 puhelin- ja sähköpostipäivystyksenä sekä keskiviikkoisiin klo 9-12 toimisto-,
puhelin-, ja sähköpostipäivystyksenä. Lisäksi seurakunnan sähköpostia luetaan läpi
viikon toimistosihteerin ja kirkkoherran toimesta.
Samalla työkokouksessa ehdotettiin kirkkoherranviraston nimeksi
seurakuntatoimistoa. Tämä on perusteltua siinäkin mielessä, että perinteiset
kirkkoherranviraston palvelut, virkatodistukset, sukuselvitykset ja jäsenrekisterit,
hoidetaan nykyisin alueellisen keskusrekisterin kautta. Nimitys on myös kielellisesti
vanhentunut, joten muutos on paikallaan.
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Kirkkoherran esitys:
1) Muutetaan kirkkoherranvirasto seurakuntakodille 8.3.2021 alkaen.
2) Päätetään uusiksi aukioloajoiksi maanantaisin klo 9-14 (puhelin- ja
sähköpostipäivystys) sekä keskiviikkoisin klo 9-12 (toimisto-, puhelin- ja
sähköpostipäivystys.
3) Vaihdetaan kirkkoherranviraston nimeksi seurakuntatoimisto 8.3.2021 lukien.
PÄÄTÖS:
1. ja 2. kohdat esityksen mukaan. 3. kohta järjestetään nimikilpailu, josta
vastaa Panu Partanen. Nimikilpailun voittaja valitaan seuraavassa
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: tiedotus, paikallislehti

14 § TIEDOKSI
-

Kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä tietoja saavien tietojärjestelmien tietoturvaauditoinnin käynnistäminen (Liite 7)
Uusi pappila laitettu myyntiin (https://huutokaupat.com/2514379). Huutokauppa
on voimassa 21.3.2021 klo 18 asti.
Arja Koriseva-Karmala kertoi, että Toivakan yrittäjät ovat tehneet aloitteen
Toivakan kunnalle yleiseen uimarantaan rakennettavasta saunasta. Tämän takia
kunta tulee lähestymään kaikkia Toivakan toimijoita, myös seurakuntaa, asian
johdosta.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja mainitsi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.16.
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