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§ 17

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anja Liimatainen avasi kokouksen klo
9.14

§ 18

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 § 5: Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.
KL 7 § 4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
§ 19

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjukka Ahtiainen ja Terhi
Hulkkonen.

§ 20

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Marjukka Ahtiainen ja Terhi
Hulkkonen.

§ 21

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Asialuettelo hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Asialuettelo hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016
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§ 22

LISÄTALOUSARVIO TALOUSHALLINTO

5.4.2016
KN 7/16 § 67

Taloushallinnon työmäärä lisääntyy muilta tahoilta tulevien selvitys- ja lisätyön vuoksi. Aiempia projektitöitä on
edelleen keskeneräisenä ja niiden loppuunsaattaminen ei onnistu normaalityöajan puitteissa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Talouspäällikkö anoo lisämäärärahaa taloushallinnon palkkakustannuksiin n. kolmelle
kuukaudelle 10 565 euroa (sis. työnantajan sivukulut).
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että taloushallinnon palkkakustannuksiin myönnetään
lisämäärärahaa 10 565 euroa.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
taloushallinnon palkkakustannuksiin myönnetään lisämäärärahaa 10 565
euroa.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti myöntää taloushallinnon
palkkakustannuksiin lisämäärärahaa 10 565 euroa.
Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

§ 23
9.5.2016
KN 8/16 § 76

SANKARIHAUTAUSMAAN KUNNOSTUS
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksen sankarihautausmaan kivien kunnostamisesta ja tekstien uudelleen
maalaamisesta. Kiviteksti Hongiston tarjous liitteenä 1. Sankarihautausmaalla hautakiviä on 176 kappaletta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että se hyväksyy Kiviteksti Hongiston tarjouksen
sankarimonumentin puhdistuksesta sekä kaikkien taulupintojen puhdistuksesta ja maalauksesta hintaan
29611,20€ (sis. alv 24%).
MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että se hyväksyy Kiviteksti Hongiston tarjouksen
sankarimonumentin puhdistuksesta sekä kaikkien taulupintojen puhdistuksesta ja maalauksesta hintaan
29611,20€ (sis. alv 24%) ja esittää kirkkovaltuustolle, että sankarihautausmaan kunnostukseen myönnetään 5000
euron lisämääräraha.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti, että se hyväksyy Kiviteksti Hongiston tarjouksen sankarimonumentin
puhdistuksesta sekä kaikkien taulupintojen puhdistuksesta ja maalauksesta hintaan 29611,20€ (sis. alv 24%) ja
esittää kirkkovaltuustolle, että sankarihautausmaan kunnostukseen myönnetään 5000 euron lisämääräraha.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
sankarihautausmaan kunnostukseen myönnetään 5000 euron
lisämääräraha.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, ettei myönnä
lisämäärärahaa, koska Taipalsaaren kunta on päättänyt osallistua
sankarihautausmaan kiven kunnostukseen eikä kunnostuksen hinta ylitä
talousarviossa määrättyä summaa.

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016

PÖYTÄKIRJA 3/2016
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§ 24

31.5.2016
KN 9/16 § 91

TILINPÄÄTÖKSEN EDISTÄMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHA
TILINPÄÄTÖKSEN SELVITTELYYN
Vuoden 2015 tilinpäätös ei ole valmistunut määräaikaan mennessä, koska tiettyjä lukuja ei ole saatu täsmäämään.
Vaihtoehtona on joko etsiä virheet ja korjata ne ja sen jälkeen hyväksyä tilinpäätös tai hyväksyä tilinpäätös
lisähuomautuksilla, jolloin virheet täytyy korjata ennen seuraavaa tilinpäätöstä. Jotta tilinpäätös saataisiin
valmiiksi, täytyy kirjanpitoaineistoa käydä läpi tarkemmin virheellisten kirjausten löytämiseksi. Mikäli tähän
ostetaan lisäpalvelu KPMG:ltä, tarvitaan lisämääräraha kustannusten kattamiseksi.
KPMG on arvioinut lisätyön kustannukseksi 3075,00 euroa. (liite 3)
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää myöntää 3075,00 euron lisämäärärahan tilinpäätöksen
korjaamiseen ja siitä aiheutuviin lisätöihin.
MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 3075,00 euron
lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2015 tilinpäätöksen korjaamiseen ja siitä aiheutuviin lisätöihin ja päättää
valtuuttaa vs. talouspäällikön aloittamaan selvitystyön KPMG Oy:n kanssa.
PÄÄTÖS: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 3075,00
euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2015 tilinpäätöksen
korjaamiseen ja siitä aiheutuviin lisätöihin.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti myöntää 3075, 00 euron lisämäärärahan
vuoden 2015 tilinpäätöksen korjaamiseen ja siitä aiheutuviin lisätöihin.

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

§ 25

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017–2019 JA
TALOUSARVION 2017 SITOVUUSTASO

29.8.2016
KN 10/2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 ja talousarvion 2017 sitovuustasot:
Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien pääluokkakohtainen nettomääräisenä.
Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate).
Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta
henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunnat viranhaltijan esityksestä.
Investointiosan sitovuustaso talousarviossa on kirkkoneuvostoon nähden hankeryhmäkohtainen nettomääräisenä.
Eri hankeryhmien välisistä määrärahojen siirroista päättää kirkkoneuvosto.
Näin sitovuustasoilla on tarvittaessa mahdollisuus työntekijöiden, johtokuntien, kirkkoneuvoston tai
kirkkovaltuuston reagoida muuttuviin tilanteisiin.
PÄÄTÖSEHDOTUS (tal.pääll): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle toiminta- ja taloussuunnitelman 2017–
2019 ja talousarvion 2017 sitovuustasoista seuraavasti:
Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien pääluokkakohtainen nettomääräisenä.
Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate).
Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta
henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunnat viranhaltijan esityksestä.
Investointiosan sitovuustaso talousarviossa on kirkkoneuvostoon nähden hankeryhmäkohtainen nettomääräisenä.
Eri hankeryhmien välisistä määrärahojen siirroista päättää kirkkoneuvosto.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle toiminta- ja
taloussuunnitelman 2017–2019 ja talousarvion 2017 sitovuustasoista
seuraavasti:
Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien
pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden
sitovuustaso on ulkoisten erien tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä
(toimintakate).
Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden
siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista
käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunnat viranhaltijan esityksestä.
Investointiosan sitovuustaso talousarviossa on kirkkoneuvostoon nähden
hankeryhmäkohtainen nettomääräisenä. Eri hankeryhmien välisistä
määrärahojen siirroista päättää kirkkoneuvosto.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016

PÖYTÄKIRJA 3/2016
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§26

MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS/SOKURA

29.8.2016
KN 10/16 § 102

Maarit Sokura on jättänyt ostotarjouksen 2750m2 suuruisesta määräalasta Taipalsaaren seurakunnan omistamasta
Savitaipaleen kunnan alueella Tukialan kylässä sijaitsevasta Tevalahti tilasta R:no 2:126 oheisen karttalehden
mukaisesti. Määräala tulisi liitettäväksi Sokuran omistamaan Suvela (739–437-2-132) kiinteistöön. (Liite 2)
Määräalakaupan myötä myös tielinjaus (Talviniemenpolku) tien loppupäästä tulisi muuttumaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Aiemmin (v. 2013) Tevalahden alueella tehdyn vastaavanlaisen määräalakaupan hinta on
ollut kirkkoneuvoston päätöksessä 4€/m2, jota myös Mikkelin Hiippakunnan Tuomiokapituli on puoltanut ja
jonka Kirkkohallitus on vahvistanut. Tarjouksen hinta vastaa aiemmin tehtyä määräalan kauppaa.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Taipalsaaren seurakunta myy Maarit Sokuralle 2750 m 2
määräalan tarjouksen mukaiseen 11000,00 euron hintaan.
MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Aiemmin (v. 2013) Tevalahden alueella tehdyn vastaavanlaisen
määräalakaupan hinta on ollut kirkkoneuvoston päätöksessä 4€/m2, jota myös Mikkelin Hiippakunnan
Tuomiokapituli on puoltanut ja jonka Kirkkohallitus on vahvistanut. Tarjouksen hinta vastaa aiemmin tehtyä
määräalan kauppaa.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Taipalsaaren seurakunta myy Maarit Sokuralle 2750 m2
määräalan tarjouksen mukaiseen 11000,00 euron hintaan. Ostaja vastaa kaikista kauppaan liittyvistä
kustannuksista mukaan lukien tien siirrosta.
PÄÄTÖS: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Liite 1
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Taipalsaaren seurakunta myy Maarit Sokuralle 2750 m2 määräalan
tarjouksen mukaiseen 11000,00 euron hintaan. Ostaja vastaa kaikista
kauppaan liittyvistä kustannuksista mukaan lukien tien siirrosta.
Aulis Kosonen teki vastaehdotuksen, ettei kirkkovaltuusto hyväksy
tarjousta ja että kirkkoneuvosto tekee valtuustolle esityksen, millaisia
tontteja seurakunta myy jatkossa. Lasse Kähärä kannatti esitystä.
Kirkkovaltuusto äänesti asiasta. Äänin 9 – 6 pohjaehdotus voitti.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päättää myydä Maarit Sokuralle 2750 m2
määräalan tarjouksen mukaiseen 11000,00 euron hintaan. Ostaja vastaa
kaikista kauppaan liittyvistä kustannuksista mukaan lukien tien siirrosta.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016
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§ 27

VENEVALKAMAN OSTOTARJOUS/IIVONEN

29.8.2016
KN 10/16 § 103

Lauri ja Anne Iivonen ovat jättäneet ostotarjouksen 100 m2 suuruisesta venevalkamasta Kuivaketveleessä
Linnavuorentiehen rajoittuvalla, Taipaleen tilaan (831-445-1-47) kuuluvalla alueella (liite 3). Iivosten tila Anttula
on lohkottu Taipaleen tilasta 1998. Mikäli seurakunta myy tämän määräalan, noin 5 metriä leveä ja 20 pitkä
kaistale liitettäisiin Anttulan tilaan tilustoimituksena Linnavuorentien tietoimituksen yhteydessä, jolloin
ylimääräisiä kuluja ei toimituksesta tulisi. Venevalkaman myynti ei vaikuttaisi alueen virkistyskäyttöön ja
seurakunnalle jäisi edelleen pääsy rantaan tämän määräalan molemmilta puolilta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Taipalsaaren seurakunta myy Lauri ja
Anne Iivoselle 100 m2 alan tarjouksen mukaiseen 2000,00 euron hintaan.
MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Taipalsaaren
seurakunta myy Lauri ja Anne Iivoselle 100 m2 alan 6000,00 euron hintaan. Hinta perustuu 2013 tehdyn
tarjouksen neliöhintaan.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

Liite 2

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Taipalsaaren seurakunta myy Lauri ja Anne Iivoselle 100 m2 alan 6000,00
euron hintaan. Hinta perustuu 2013 tehdyn tarjouksen neliöhintaan.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuustolle, että Taipalsaaren seurakunta myy Lauri ja
Anne Iivoselle 100 m2 alan 6000,00 euron hintaan. Päätös alistetaan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016

PÖYTÄKIRJA 3/2016
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§ 28

LUPAHAKEMUS TIEN TEKEMISELLE

29.8.2016
KN 10/2016 § 104

Teemu Turunen-Saaresti pyytää lupaa tehdä tie kiinteistölle Tuulensuu (831-445-14-3) seurakunnan omistamien
maiden halki Taipaleen tilalla. Kiinteistölle on tieoikeus Taipaleen kautta. Selvitys tiesuunnitelmasta liitteessä 4.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Teemu Turunen-Saarestille annetaan lupa
tehdä tie kiinteistölle Tuulensuu Taipaleen tilan halki.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Teemu
Turunen-Saarestille annetaan lupa tehdä tie kiinteistölle Tuulensuu
Taipaleen tilan halki.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti antaa Teemu Turunen-Saarestille luvan
tehdä tie kiinteistölle Tuulensuu Taipaleen tilan halki.

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016

PÖYTÄKIRJA 3/2016
16

___________________________________________________________
§ 29

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2017

29.8.2016
KN 10/16 §110

KL 15 L 2 § 3 mom. ”Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella.”
Taipalsaaren seurakunnan tuloveroprosentti on tänä vuonna 1,60 prosenttia.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa tuloveroprosentiksi vuodelle
2017 1,60 prosenttia.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotus.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
vahvistaa tuloveroprosentiksi vuodelle 2017 1,60 prosenttia.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi vuodelle 2017
1,60 prosenttiyksikköä.

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016

PÖYTÄKIRJA 3/2016
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§ 30

PALVELEVAN PUHELIMEN ORGANISAATIOMUUTOS

2.11.2016
KN 12/16 § 128

Palvelevan Puhelimen neuvottelukunta ja toimikunta on lakkautettu ja vastuu toiminnasta ja taloudesta
siirretty vuoden 2015 alusta Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvoston alaisuuteen sekä
Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistolle.
Palvelevan puhelimen organisaatiouudistuksen myötä tarvitaan uusi johtosääntö (Liite 1), joka tulee
hyväksyä Lappeenrannan rovastikunnan seurakunnissa. Johtosääntö toimii samalla sopimuksena, jonka
hyväksymällä Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien seurakunnat sitoutuvat mukaan toimintaan.
Kyse on ennen kaikkea hallinnon uudistuksesta. Myöskään kustannukset eivät tämän uudistuksen
vuoksi ole muuttumassa. Käytännössä toimintaa organisoi PP:n sihteeri (50%), jonka työpaikka on
Joutsenon seurakunnassa apunaan PP:n tukiryhmä.
Diakoni Riikka Tiainen on mukana Etelä-Karjalan Palvelevan Puhelimen tukiryhmässä. Kulut jaetaan
kuten ennenkin Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien seurakuntien kesken väkimäärän mukaisesti.
Tukiryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää Kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Palvelevan puhelimen uuden
johtosäännön.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liite 4
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää Kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy Palvelevan puhelimen uuden johtosäännön.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi Palvelevan puhelimen uuden
johtosäännön.
Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

Kirkkovaltuusto
12.11.2016

PÖYTÄKIRJA 3/2016
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§ 31
2.11.2016
KN 12/16 § 130

HINNASTOT VUODELLE 2017
Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan palveluista perittävistä maksuista ja käyttökorvauksista lukuun ottamatta
haudoista perittäviä maksuja.
Hinnastoehdotus ja – vertailu ovat liitteenä 3.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy hinnaston vuodelle 2017 liitteen mukaisesti (pois lukien
hautasijamaksut) sekä esittää kirkkovaltuustolle hautasijamaksujen osalta liitteessä 3 olevat hinnat hautasijoista.
Talouspäällikkö valtuutetaan neuvottelemaan ja päättämään hinnoista poikkeustapauksissa (esim.
maksuvapautukset).
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liite 5
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy liitteen 5 mukaiset hinnat hautasijoista. Hautasijamaksuja ei
koroteta vuonna 2017.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 5 mukaiset hinnat
hautasijoista. Hautasijamaksuja ei koroteta vuonna 2017.

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

§ 32

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
-

§ 33

23.11.2016 klo 14.00 alkaen saneeratun Pappilan avoimet ovet
talousseminaari 17.11. klo 16.30
seuraava kirkkovaltuuston kokous maanantaina 19.12.2016 klo 18.00.
Ennen kokousta 17.30 kahvitus.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.27. Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajat
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