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KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

15.5.2018 klo 18.00 – 19.43
Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C

LÄSNÄ OLLEET JÄSENET:

Koskimäki Risto, puheenjohtaja
Ahtiainen Marjukka, jäsen
Hölsä Matti, jäsen
Mikkola Elma, jäsen
Mikkonen Ilpo, jäsen
Pelli-Kruskopf Merja, varajäsen (Terhi Hulkkonen)
Siipola Marja-Leena, varajäsen (Hanna Kuivanen)
Peuha Leo, jäsen (saapui klo 18.21, § 58 aikana)

POISSA:

Kuivanen Hanna, varapuheenjohtaja
Hulkkonen Terhi, jäsen

MUUT LÄSNÄOLIJAT:

Liimatainen Anja, kirkkovaltuuston pj.
Kurkaa Samuli, kirkkovaltuuston varapj.
Kurkaa Raija, talouspäällikkö
Hellström Riika, toimistosihteeri, sihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

§ 52 - 62

52 §

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Koskimäki avasi kokouksen klo
18.00.

53 §

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.
Pöytäkirjantarkastajat
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54 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Mikkonen ja Merja PelliKruskopf.

55 §

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilpo Mikkonen ja Merja Pelli-Kruskopf.

56 §

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

57 §

KIRKON KORJAUSSUUNNITELMA
Esittelijä Raija Kurkaa puh. 040 038 1070

KL 9, 3 §

Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin
puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:
1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai
kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista;
2) Kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen
muuttamista taikka muun rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi;
3) hautausmaan perustamista tai laajentamista;
4) kiinteän omaisuuden luovuttamista;
5) uuden viran perustamista.

KL 14, 2 §

Kirkolliset rakennukset ja päätöksen alistaminen
Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla
olevat niihin rinnastettavat rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä
kirkollisista rakennuksista säädetään.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:
1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;
3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen
muuttamista;
4) kirkon käyttämättä jättämistä.

KL 14, 5 §

Kirkollisen rakennuksen suojelu

Pöytäkirjantarkastajat
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Kirkollisen rakennuksen suojelun tavoitteena on turvata kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö
osana kulttuuriperintöä, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti
kestävää hoitoa ja käyttöä.
Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1917, on suojeltu suoraan lain nojalla.
Kirkkohallitus voi määrätä tätä myöhemmin käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen suojeltavaksi,
jos suojelu on perusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan tai erityisten
ympäristöarvojen kannalta. Kirkkohallitus päättää suojelusta omasta, seurakunnan, tuomiokapitulin
tai Museoviraston aloitteesta.
Rakennuksen suojelu käsittää myös sen kiinteän sisustuksen, siihen liittyvät maalaukset ja
taideteokset sekä rakennuksen pihapiirin.
KL 14, 5a §

Lausunnot
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä varattava Museovirastolle
tilaisuus antaa asiasta lausunto, jos päätös koskee suojellun tai sellaisen kirkollisen rakennuksen,
jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista tai purkamista taikka
käyttötarkoituksen muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on lisäksi ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen
tekemistä varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle, jos
kirkollinen rakennus sijaitsee Ahvenanmaalla, tai saamelaiskäräjille, jos rakennus sijaitsee
saamelaisten kotiseutualueella.
Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta koskevan päätöksen
täytäntöönpanosta.

KL 24, 1 §

Alistaminen
Milloin seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätös on alistettava, alistamisen
toimittaa ja asiakirjat lähettää tuomiokapitulille seurakunnan viranomaisen päätöksen osalta
kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän päätöksen osalta yhteinen
kirkkoneuvosto. Jos alistettavan asian tutkiminen kuuluu kirkkohallitukselle, tuomiokapituli
lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa kirkkohallitukselle. (30.12.2013/895)
Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomainen sittemmin muuttaa päätöstä, jonka
alistusviranomainen on vahvistanut tai ratkaissut, muutosta koskeva päätös on alistettava.
Jollei alistusta ole toimitettu vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä, päätös on rauennut.

KL 24, 8b §

Museovirasto saa hakea valittamalla muutosta:
1) seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranomaisen 14 luvun 2 §:n 3 momentin 3 kohdassa
tarkoitettuun päätökseen, kun päätös koskee suojeltua kirkollista rakennusta;
2) kirkkohallituksen 14 luvun 5 §:n 2 momentissa ja 5 b §:ssä tarkoitettuun kirkollisen rakennuksen
suojelua koskevaan päätökseen.

Liitteenä kirkon korjaussuunnitelman pääpiirustus, museoviraston lausunto
ja hankesuunnitelma, liitteet 1-3.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkon korjaussuunnitelmat;
2) Kirkkovaltuusto lähettää kirkon korjaussuunnitelmat Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille ja toimitettavaksi edelleen
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkon korjaussuunnitelmat;
2) Kirkkovaltuusto lähettää kirkon korjaussuunnitelmat Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille ja toimitettavaksi edelleen
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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58 §

LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esittelijä Raija Kurkaa puh. 040 038 1070

Lomanmääräytymisvuoden 1.4.2017 – 31.3.2018 aikana ansaitut
vuosilomapäivien määrät ja kesälomien ajankohdat ovat liitteenä 4.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto vahvistaa loma-järjestyksen liitteen 5
mukaisesti. Vuosilomien muutoksista sekä lomakauden (2.5. – 30.9.)
ulkopuolisista lomista, jotka eivät ole tiedossa, päättävät kirkkoherra ja
talouspäällikkö alaistensa osalta. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että
vuosilomien muutoksista ja lomakauden ulkopuolisista lomista
talouspäällikön osalta päättää kirkkoherra.
PÄÄTÖS: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
59 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 3-4/2018 ja talouspäällikön
päätöspöytäkirjat 1-5/2018
Liite 5
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

60 §

IT-ALUEEN TIETOSUOJAVASTAAVAN JA TIETOSUOJAN
YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN
Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018.
(Kirkkohallituksen yleiskirje nro 6/17) Uusi tietosuoja-asetus astuu tällöin
voimaan. Kaikkeen henkilötietokäsittelyyn sovelletaan tätä asetusta.
Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunta päätti kokouksessaan 18.4. että italueen seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat halutessaan nimittää
tietohallintopäällikön tietosuojavastaavakseen. Kouvolan IT-alueen
tietohallintopäällikkönä toimii Jyrki Lahti Kouvolan seurakunnasta.
Tietosuojan vastaavan lisäksi seurakunnan tulee nimetä tietosuojan
yhteyshenkilö. Hän toimii yhteyshenkilönä tietosuojavastaavaan,
tuomiokapituliin sekä mm naapuriseurakuntiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto nimeää EU:n yhteisen tietosuojaasetuksen mukaisesti Kouvolan IT-alueen päällikön Jyrki Lahden
Taipalsaaren seurakunnan tietosuojavastaavaksi.
Kirkkoneuvosto nimeää Taipalsaaren seurakunnan tietosuojan
yhteyshenkilöksi kirkkoherra Risto Koskimäen.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
61 §

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
- Kirkkoneuvoston kokous tiistaina 5.6. klo 18
- Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjanote 4/2018
- Vanhemman väen kesäretki 6.6.2018
- Taipaleen seurakunnan vaalilautakunta
- Henkilöstön työhyvinvointi
- Nuorisotyönohjaajan sijaisuuteen on tullut 5 hakemusta
- Kesäteologiksi on valittu Maija Korhonen
- Vitsain talkoot 2.10.2018 klo 15
- Kirkkovaltuuston kokous ti 26.6. klo 18
- Seurakuntatalon remontti on vielä kesken

62 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43. Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan.
Liite 6.
ALLEKIRJOITUKSET
Taipalsaarella _15 / _5_ 2018
RISTO KOSKIMÄKI
Risto Koskimäki
puheenjohtaja

RIIKA HELLSTRÖM
Riika Hellström
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Taipalsaarella _15_ /__5__ 2018

_ILPO MIKKONEN
Ilpo Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajat

_MERJA PELLI-KRUSKOPF___
Merja Pelli-Kruskopf
pöytäkirjantarkastaja

_______

_______
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Taipalsaaren seurakunnan
kirkkoherranvirastossa ajalla 16.5. – 30.6.2018 viraston aukioloaikoina.
Taipalsaarella 15_/_5__ 2018

_RISTO KOSKIMÄKI___
Risto Koskimäki
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

