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LÄSNÄ OLLEET JÄSENET:

Koskimäki Risto, puheenjohtaja
Kuivanen Hanna, varapuheenjohtaja
Ahtiainen Marjukka, jäsen
Hulkkonen Terhi, jäsen
Hölsä Matti, jäsen
Mikkola Elma, jäsen
Mikkonen Ilpo, jäsen
Peuha Leo, jäsen

POISSA
MUUT LÄSNÄ OLLEET:

Liimatainen Anja, kirkkovaltuuston pj. (saapui paikalle 17.09)
Kurkaa Samuli, kirkkovaltuuston varapj.
Lavikka Tiina, vs. talouspäällikkö
Muuronen Riika, toimistosihteeri, sihteeri

ASIAT:

§ 145 - 157

ALLEKIRJOITUKSET
RISTO KOSKIMÄKI
Risto Koskimäki
puheenjohtaja

RIIKA MUURONEN
Riika Muuronen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Taipalsaari 12_/_12 2016

HANNA KUIVANEN_
pöytäkirjantarkastaja

LEO PEUHA_
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla
13.12.2016 – 13.01.2017 viraston aukioloaikoina.
______/_______ 2017

Riika Muuronen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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145 §

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Koskimäki avasi kokouksen klo
17.07. Laulettiin virsi 2, säe 1 ja puheenjohtaja piti hartauksen.

146 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kn ohjesääntö 2014

2 luku
Kirkkoneuvoston kokous ja asioiden käsittely
4§
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman.
5§
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

147 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Peuha ja Hanna Kuivanen.

148 §

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Leo Peuha ja Hanna Kuivanen.

149 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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150 §

TAIPALSAAREN KUNNAN HISTORIAA KÄSITTELEVÄN TEOKSEN
KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN
Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Perusteellista Taipalsaaren kunnan historiaa ei ole olemassa. Tästä johtuen on
noussut esille tarve historian kirjoittamiselle. Taipalsaaren kunnan talolla oli
11.3.2016 historiateoksen tarpeellisuudesta koolla sivistystoimen johtaja Kai
Könösen kutsusta läsnä: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Iikko B. Voipio,
kunnanvaltuutettu Aure Niiva, kunnan valtuutettu Elma Mikkola, historiantutkija
Anu Talka, kirkkoherra Risto Koskimäki, Veikko Rikkosen muistoksi perustettavan
muistosäätiön asiamies Juha Turkia, Taipalsaaren kirjaston ex-kirjastotoimenjohtaja
Heikki Tikkala ja sivistystoimen johtaja Kai Könönen.
Kokouksessa arvioitiin historiankirjoitusprojektin käynnistämisen edellytykset
hyviksi ja aika sopivaksi. Taipalsaaren kunta täyttää vuonna 2021 450 vuotta ja
teos on mahdollista saada valmiiksi juhlavuodeksi. Rahoitus olisi toteutettavissa
yhteistyössä Taipalsaaren kunnan ja Taipalsaaren seurakunnan kanssa, säätiöiden ja
muiden hankerahoitusta myöntävien tahojen tuella sekä kirjamyynnistä saatavilla
tuloilla.
Paikallishistorian tehtävänä on osoittaa ihmisten kuuluminen jatkumoon, olla osa
paikallista tarinaa, kertoa sukujen historiaa, täyttää aukkoja, jotka ovat tutkimatta.
Sen pitää olla pätevää historiantutkimusta ja loppu tuotteen toimia hakuteoksena.
Hankesuunnitelman laati kulttuuriantropologi Kristiina Korjonen-Kuusiluoma.
Suunnitelman mukaan kirjoitushanke toteutetaan vuosina 2017-2020.
Seurakunnan osuudeksi tulisi enintään 47 600 euroa. Summa voi olla pienempi, jos
säätiöiltä saatava avustus kasvaa.
Historiateos olisi arvokas myös perinteikkään Taipalsaaren seurakunnan historian
kannalta, joka syntyi samoihin aikoihin, kun uskonpuhdistus oli saavuttanut
Suomen kirkon. Tarkkaa seurakunnan perustamisvuotta (1541?) ei tunneta,
itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi seurakunta muodostui 1571. Vuosi 2021 on sekä
seurakunnan että kunnan 450-vuotis juhlavuosi. Historiakirja, joka sisältäisi myös
Taipalsaaren seurakunnanhistoriaa, merkitsisi arvokasta puutteen poistamista.
Liite 1 Paikallishistorian hankesuunnitelma 2017-2020
PÄÄTÖSEHDOTUS: Taipalsaaren seurakunta osallistuu hankkeen kustannuksiin
enintään 47 600 eurolla vuosien 2017-2019 aikana. Vuonna 2017 summa olisi
kolmas osa 47 600 eurosta eli 15 867 euroa.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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151 §

LAITOSHUOLTAJAN PALKKAAMINEN
Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

KN 22.11.2016/§ 141
Seurakunnan kiinteistöjen (seurakuntatalo, toimistot, kerhotilat, Vitsain rantasauna, osittain kirkko ja
kappeli) siivouksesta on vastannut Siivous-Norppa Oy. Siivouspalvelujen kustannukset ovat
kuitenkin olleet merkittävä kuluerä ja säästöjen saamiseksi kaikkia ostopalveluja on tarkasteltava
kriittisesti. Nykyisin seurakunnan kiinteistöissä siivoava henkilö on jäämässä eläkkeelle keväällä
2017 ja tämä olisi hyvä ajankohta siirtyä siivouspalvelujen ostamisesta omaan siivoojaan. Kun
siivooja on suorassa työsuhteessa seurakuntaan, on mahdollista määritellä toimenkuva sisältämään
myös esimerkiksi emännän tehtäviä ja siivouksen järjestelyyn tulee joustoa. Omalla henkilökunnalla
on myös pääsy kalenterijärjestelmään ja vastuukysymykset on selvempi määritellä. Kustannuksissa
ero on merkittävä, sillä palkkakustannukset sivukuluineen jäävät pienemmiksi kuin palvelun osto.
Liitteessä 1 on eritelty siivouspalvelujen oston kustannukset ja siivoojan palkkaamisen kustannusten
arvio.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää sopimuksen Siivous-Norppa Oy:n kanssa keväällä 2016
ja valtuuttaa talouspäällikön neuvottelemaan Siivous-Norppa Oy:n kanssa tarkemmasta
ajankohdasta. Kirkkoneuvosto päättää aloittaa oman siivoojan palkkaamisen toimenpiteet.
MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa sopimuksen Siivous-Norppa
Oy:n kanssa 1.12.2016. Kirkkoneuvosto päättää aloittaa oman siivoojan palkkaamisen toimenpiteet.
PÄÄTÖS: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteenä 2 on hakuilmoitus laitoshuoltajan paikkaan. Laitoshuoltajan
työaika olisi 70-prosenttinen eli 107 tuntia 4 viikon jaksolla.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Laitoshuoltajan haku laitetaan auki 14.12.2016 –
18.1.2017. Työpaikasta ilmoitetaan KirkkoHR:ssä, Oikotiellä, TEpalveluiden sivuilla ja seurakunnan nettisivuilla. Haastattelutyöryhmä
valitsee haastateltavat ja haastattelut järjestetään xx.xx.2016.
PÄÄTÖS: Haku laitetaan auki 14.12.2016 – 11.1.2017 klo 16 saakka.
Haastattelutyöryhmään valittiin Tiina Lavikka, Hanna Kuivanen ja Elma
Mikkola. Haastattelutyöryhmä valitsee haastateltavat 12.1.2017 klo 16 ja
haastattelut järjestetään 19.1.2017.

152 §

TILINPÄÄTÖS 2015 TEHTÄVÄT KORJAUKSET
Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Vuoden 2015 tilinpäätöksen loppuunsaattamiseksi kirjanpitoon on tehtäviä
korjauksia lähinnä koskien osake- ja arvopaperitilejä. Virheet ovat tulleet
esille vuoden 2015 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Vs.
talouspäällikkö pyytää kirkkoneuvostolta lupaa tehdä tarvittavat
tilinpäätöskorjaukset tilintarkastajien ohjeistuksen mukaan. Tarkempi
erittely tarvittavista korjauksista liitteessä 3 (toimitettiin kokouksessa).

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa vs. talouspäällikön
tekemään tilinpäätökseen liitteen mukaiset korjaukset.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

153 §

KOLEHTILISTA
Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

KJ 2:8 §

Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2§:n 1 mom. 9 kohdan mukaisesti.

Kolehtilista ajalle 1.1. – 4.6.2017 liitteenä 4.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että se hyväksyy liitteenä
olevan kolehtilistan ajalle 1.1. – 4.6.2017
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

154 §

HENKILÖSTÖN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2017
Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Seurakunnan tulee laatia vuosittain henkilöstön kehittämissuunnitelma.
Seurakunnan henkilöstön kehittämisellä ja koulutuksella varmistetaan
toiminnan ja tarpeiden vaatima osaaminen. Kehittämisen tavoitteena on,
että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja
motivoituneita työntekijöitä. Henkilöstön kehittämisen tulee olla
suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa
koko henkilöstö. Seurakunnan henkilöstö on jättänyt omat
koulutustoiveensa, joista esimies on keskustellut työntekijöiden kanssa.
Koulutussuunnitelma esitellään kokouksessa. (Liite 5)
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutus- ja
kehittämissuunnitelman.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto palauttaa kehittämissuunnitelman takaisin
valmisteluun.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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155 §

TAIPALSAAREN, LEMIN, LUUMÄEN JA SAVITAIPALEEN
SEURAKUNTALIITOSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMISESTÄ
Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Taipalsaaren, Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen luottamushenkilöiden
koulutustilaisuudessa 26.9.2015 nousi esille neljän seurakunnan yhteistyön
tiivistäminen. Asia eteni niin, että yhteistyön tarpeista ja mahdollisesta
seurakuntarakenteen muuttamisesta palkattiin selvitysmieheksi
kehittämiskonsultti Raimo Turunen. Selvitystyö käynnistyi Savitaipaleella
26.1.2016. Toukokuun 16. päivä oli keskustelutilaisuus seurakuntien
yhteistyöselvityksestä kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsenille sekä työntekijöille.
Ohjausryhmän (Taipalsaarelta mukana talouspäällikkö Raija Kurkaa,
kirkkovaltuuston pj Anja Liimatainen, kirkkovaltuuston vpj Samuli Kurkaa,
kirkkoneuvoston pj Hanna Kuivanen ja khra Risto Koskimäki) työ päättyi
Luumäellä 31.8.2016.
Viiden ohjaustyöryhmän kokoontumisten lisäksi seurakunnan
luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettiin 16.8. neljän seurakunnan
yhteistyöneuvotteluista strategiailta. Asiaa on lisäksi käyty läpi kirkkoneuvostossa,
valtuustoseminaarissa 12.11., jossa selvitystä esitteli vs. talouspäällikkö Tiina
Lavikka. Asiaa on esitelty ja siitä on keskusteltu myös työntekijäkokouksissa.
Kaikissa tilaisuuksissa on nähty tärkeänä yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen.
Seurakuntaliitos olisi Taipalsaaren toimivan ja taloudellisesti kohtuullisen hyvässä
kunnossa olevan seurakunnan kannalta suuri muutos. Taipalsaaren seurakunnan
strategiassa 2014-2020 on todettu, että ”ennakoiva taloussuunnittelu mahdollistaa
toiminnan kehityksen jatkumisen”.
Pitemmällä aikajaksolla seurakuntaliitos tietäisi työpaikkojen vähentämistä ja
toimintojen supistamista enemmän, mitä jos seurakunta säilyy itsenäisenä.
Toimivan seurakunnan rakentaminen näin hajanaiselle alueelle olisi haastava.
Yleinen pirstaloinen ja hajautettu suunta olisi heikentämässä tutuksi koettua
seurakuntaa.
Seurakuntaliitosneuvottelu vie voimavaroja seurakunnan perustyöstä.
Seurakuntaliitokseen tähtäävään neuvotteluun lähteminen ei ole perusteltua tässä
vaiheessa. Alueen seurakuntien yhteistyön tiivistäminen tulisi selvittää ennen
liitosselvitys neuvotteluihin lähtemistä.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Taipalsaaren seurakunnan ei kannata osallistua tässä
vaiheessa liitosneuvotteluihin Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen
seurakuntien kanssa.
Hanna Kuivanen esitti, että Taipalsaaren seurakunta lähtee mukaan
liitosneuvotteluihin. Esitystä kannatti Terhi Hulkkonen ja Marjukka
Ahtiainen. Koska on esitetty päätösehdotuksesta poikkeava esitys,
pidettiin äänestys. Pohjaesitystä kannatti 2 ja Hanna Kuivasen esitystä
kannatti 6.
Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Taipalsaaren
seurakunta lähtee mukaan liitosneuvotteluihin.

156 §

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
- muut esille tulevat asiat
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous 27.12.2016 klo 18.
Kirkkovaltuuston kokous 16.1.2017 klo 18.

157 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

